
PROTOKOLL fört vid Översty

relsens sammanträde hos löjtnant Nor

denskjöld, Valhallavägen 124, månda

gen den 29 oktober 1928.

Närvarande: hrr Nordenskjöld, Ekberg, Fro
stell, Hedjerson, Lindgren, 
Nordberg, Rosswall, Sandlund, 
Rosberg och Andersson jämte 
revisorn hr Sundholm.

§ 1.

Protokollet från Överstyrelsens sammanträde den 

8 oktober föredrogs och godkändes.

§ 2.

Skidsektionens förslag till prisutdelning för 

sistlidna säsongs tävlingar - dragande en kostnad 

approximativt beräknad till 1.100:- kronor - före

drogs och godkändes.

Till kommitterade att anskaffa föreslagna pris 

utsågos hrr Hedjerson, Kjellstrand och Birger Nylund.

Ifråga om prisutdelningen beslöts att densamma 

till föreningens egna medlemmar skulle äga rum i 

samband med stundande sammanträde för Skidsektionen 

och till övriga föreningar och deras representanter 

genom postförsändelse.

§ 3.

På förslag av hr Hedjerson beslöts att undersö

ka möjligheterna för att uppsätta av föreningen eröv

rade priser till individuell konkurrens vid klubbtäv

lingar.
Åt materialförvaltaren uppdrogs att upprätta en 

förteckning över priser, som på sådant sätt skulle 

kunna få ifrågakomma vid enskilda tävlingar.

§ 4.
Åt hr Frostell uppdrogs att förfråga sig hos 

Skidfrämjade ang. prismonterns event. uppställande 

i skidstugan vid Fiskartorpet.



§ 5.
Med anledning av ett upprop ang. insamling till 

en hedersgåva åt Svenska Brottningsförbundets ordfö

rande, kapten Einar Råberg, beslöts att för förening

ens räkning teckna Kr. 10:-.

§ 6.

Ett erbjudande från Finspongs Idrottsklubb om 

köp av 10 st. lottsedlar i lotteri till förmån för 

Finspongs nya idrottsplats avböjdes.

§ 7.

Frågan ang. Tranebergs Idrottsparks event. hembju

dande till Stockholms Stad diskuterades utan att föran

leda annat beslut än uppdrag till hr Hedjerson att hos 

stadsplaneingenjör Dahlberg söka orientering ang. möj

ligheterna för projektets genomförande.

§ 8.

På framställning från orienteringslöparne bevil

jades dessa ett anslag av Kr. 35:- till startavgifter 

för 7 lag vid D.M. i budkavle.

§ 9.

I anslutning till sistnämnda beslut uppdrogs åt 

sekreteraren att anmana sektionerna för skidlöpning , 

allmän idrott och orienteringslöpning att vid framtida 

representation inhämta V.U:s godkännande betr. antalet 

anmälningar.

§ 10.

Tidpunkten för det planerade allmänna sammanträ

det för val av representanter till specialförbundens 

årsmöten fixerades till torsdagen den 8 november kl. 

7.30 e.m. Som möteslokal fastställdes Gustaf Wasa—auto

maten.


