
PROTOKOLL! fört vid Överstyrel

sens sammanträde hos kapten Nordenskjöld, 

Valhallavägen 124, tisdagen den 11 de

cember 1928.

Närvarande: hrr Nordenskjöld, Ahlström, Carls
son, Ekberg, Frostell, Hedjerson, 
Kjellstrand, Lindgren och Nord
berg jämte revisorn hr Jahnzon.

§ 1.

Med anledning av sekreterarens av Svenska Bandy

förbundet ådömda diskvalifikation förordnades vice 

sekreteraren, hr Eric Ahlström, att tillsvidare sköta 

sekretariatet.

§ 2.

Protokollet från överstyrelsens sammanträde den 

29 oktober föredrogs och godkändes.

§ 3.

Med anledning av från Damsektionen genom skrivel

se av 14/11 gjord framställning att hädanefter till 

huvudföreningen få inleverera endast 1:- kr. pr årli

gen betalande medlem mot hittillsvarande 3:- kr. be

slöts - för att ej komma i kollision med stadgarna - 

att bibehålla det gamla redovisningssystemet (3:- kr.) 

men att i gengäld till Damsektionen anslå från huvud

kassan en premie av 2:- kr. för varje redovisad årsav

gift från Sektionen.

§ 4.

På framställning av sekreteraren i Fédération In

ternationale de Ski beslöts att till ett skidsportsar

kiv i S: t Mürren (Schweiz) donera 1 ex. av vardera för

eningens vanliga märke, hedersmärke och stora bronsme

dalj. § 5.§ 5.

Åt hr Ahlström uppdrogs att underhandla med Öster

malms Bowlinghall ang. prismonterns event. uppställan

de därstädes.



§ 6.
På framställning av Ishockeysektionen beviljades 

anslag till inköp av 20 st. klubbor (à 5:- pr st.) samt 

till en Södertälje-resa för seriematch (c:a 50:- kr.).

§ 7.

På framställning av Bandysektionen beviljades an

slag till materialanskaffning intill ett belopp av 

350:- kr.

§ 8.

Följande anmälningar till säsongens tävlingar i 

bandy och ishockey sanktionerades:

A-laget i bandy till D.M. och S.M.
B-laget i bandy till Pokalserien
A-laget i ishockey till Flitserien och S.M.
B-laget i ishockey till Reservlagsserien
Juniorlaget i ishockey till Juniorserien 

dragande följande startkostnader:

D.M. i bandy... Kr. 10:-
S .M. ” ” ... ” 20:-
Pokalserien.... ” 10:-
S.M.  i ishockey " 10:-

Tillsammans Kr. 50:-

§ 9.

En från Svenska Brottningsförbundet bekommen lis

ta för insamling av bidrag till garantifond för anstäl

lande av tränaren Oksa övertogs av hr Ahlström med löf

te om insamling av minst 50:- kr.

§ 10.

Skrivelser från hrr Axel Schörling och Erik Holm

berg med tack för bekomna gåvor (som erkänsla för syn

nerligen förtjänstfullt arbete vid senaste internatio

nella brottningstävlingarna) upplästes.

Samtidigt sanktionerade Ö.S. kostnaderna för des

sa gåvor, tillsammans Kr. 150:-.

§ 11.
En skrivelse från hr Nils Ramm med tack för be

kommen hedersgåva (enl. Ö.S.-beslut d. 19 mars, § 17) 

upplästes.



§ 12.

Fråga ang. en event. hedersgåva till boxaren Os

car Kjällander bordlades.

§ 13.

Skidsektionen erhöll sanktion att söndagen den 

3 februari anordna en fest i Blå Hallen i Stadshuset, 

vars avkastning anslogs till sektionens back- och längd

löpare.

§ 14.

Åt ordförande uppdrogs att underhandla med Berns´ 

Salonger ang. arrangemang av en fest därstädes å datum 

efter det för Stadshus-festen.

§ 15.

Åt hr Ahlström uppdrogs att undersöka möjlighe

terna för återupptagande av Medlemsbladets utgivning.

§ 16.

Åt Ö.S. i gemen (med hr Hedjerson i spetsen) upp

drogs att efterforska möjligheterna för anskaffande av 

en modern klubblokal.


