
PROTOKOLL fört vid Översty

relsens sammanträde å Dagkaptensrum

met, Kungl. Svea Livgarde, måndagen 

den 11 februari 1929.

Närvarande: hrr Nordenskjöld, Carlsson, Ek
berg, Frostell, Hedjerson, Lind
gren, Nordberg, Rosswall, Sand
lund, Rosberg och Andersson.

§ 1.

I vice sekreterarens frånvaro (sjukdom) utsågs 

hr Axel Rosswall att föra degens protokoll.

§ 2.

Protokollen från Överstyrelsens sammanträden den 

11 december och 15 januari föredrogos och godkändes.

§ 3.

V.U;s förslag till skrivelser till Stockholms 

Stads Fastighetsnämnd och Bromma Ungdomsråd, den förra 

med inbjudan till underhandling ang. event. överlåtel

se av Tranebergs-kontraktet, den senare med villkor 

för dispositionsrätt till Traneberg under 1929, före

drogos och godkändes.

§ 4.

Åt V.U. uppdrogs att, efter inspektion av hr Ross

wall, event. låta nedskotta snön från läktar- och dans

banetaken å Traneberg.

§ 5.

Sedan hr Hedjerson rapporterat Skidsektionens för

arbeten ifråga om "Saltsjöbadsdagen 1929" sanktionera

des tävlingsarrangemangen ifråga.

§ 6.

Åt V.U. uppdrogs att efter "Saltsjöbadsdagen" i 

samråd med Skidsektionens styrelse granska föreningens 

anmälningar till S.M. i skidlöpning i Hudiksvall.



§ 7.

Beslöts att underteckna garanti för sjukhusvård 

åt den skadade backlöparen A.H. Nilsson samt att upp

draga åt hr Gunnar Tandberg att hos Nilssons arbets

givare, Kungl. Postverket, inhämta uppgift om, vilka 

förmåner den skadade åtnjöte från detta håll under 

den tid sjukdomen gjorde honom arbetsoförmögen.

§ 8.

Ehuru infordrade förslag till kandidater för he

dersmärket inkommit från endast en sektion, Fotboll

sektionen, beslöts att å årsmötet utdela märket till 

följande medlemmar;

Helge Hagberg, 
Göthe Lewin, 
Nils Johansson, 
Ernst Carlberg, 
Valdemar Palmkvist,

Edvard Titus, 
Karl Lindh, 
Evert Haag, 
Allan Langseth.

§ 9.

V.U:s åtgärd att som julgratifikation tilldela 

Stadions förste vaktmästare Birger Nilsson Kr. 75:- 

och Stadionvaktmästaren J.N. Hallberg Kr. 25:- sank

tionerades.

§ 10.

På framställning av Brottningssektionen bevilja

des ett anslag av Kr. 100:- till massage åt i S.M. 

deltagande brottare, dock endast under förbehåll, att 

anslaget utginge från den event. utdelningen vid S.M. 

eller - om sådan utdelning skulle utebli - från sek

tionens egna disponerade medel, den s.k. mattfonden.

§ 11.

Åt hr Nordberg uppdrogs att hos Stockholms Stads 

Fastighetskontor undersöka möjligheterna för Blå Hal

lens förhyrande lördagarna d. 2/11 och 7/12 samt tven

ne lördagar i februari och mars 1930.

§ 12.

Frågan ang. Medlemsbladets utgivande bordlades.



§ 13.

Årsmötet fastställdes till tisdagen den 12 mars 

kl. 7,30 e.m. å Tattersall eller annan lämplig lokal.

§ 14.

På förslag av skattmästaren beslöts att såsom en 

erkänsla för mångårigt arbete inom föreningen kalla 

hr Gustaf Ekberg till ständig medlem.

§ 15.

Från vice ordf. hr N. A. Hedjerson föredrogs en 

skrivelse, vari han på grund av sin privata verksam

het anhöll att få bli befriad från sitt uppdrag inom 

Ö.S. i och med arbetsårets utgång.

Ordföranden, kapten Nordenskjöld, beklagade den 

förlust Ö.S. härigenom komme att lida och uttalade å 

egna och Ö.S:s vägnar ett tack till hr Hedjerson för 

mångårigt och synnerligen förtjänstfullt arbete.


