
PROTOKOLL fört vid Översty

relsens sammanträde hos kapten Norden

skjöld, Valhallavägen 124, fredagen 

den 1 mars 1929.

Närvarande: hrr Nordenskjöld, Ekberg, Hedjer
son, Lindgren, Rosswall och Sand
lund .

§ 1.

I vice sekreterarens frånvaro utsågs hr Rosswall 

att föra dagens protokoll.

§ 2.

Protokollet från överstyrelsens sammanträde den 

11 februari föredrogs och godkändes.

§ 3.

Beslöts att förelägga årsmötet följande förslag 

till formulering av klusulen ang. hedersmärkets utde

lande:

"Hedersmärket, bestående av förening
ens märke, omgivet av en förgylld eklövs- 
krans (21 mm. yttre och 15 mm. inre diame
ter), tilldelas medlem genom beslut av Över
styrelsen, till vilken sektionsstyrelserna 
äga att senast en (1) månad före årsmötet 
inkomma med förslag till nya märkesinneha
vare."

§ 4.

Beslöts att öka utdelningen av årets hedersmär

ken till att jämväl omfatta;

Nils Lundin och
Ester Hedjerson.

§ 5.

Åt hrr Sandlund och Schörling uppdrogs att vid 

årsmötet utöva kontroll beträffande medlemskapet.

§ 6.

Åt medlemmen hr Gustaf Thyreli uppdrogs att vid 

årsmötet ombesörja arrangemang betr. musik och dekora

tion av möteslokalen.



§ 7.

Beslöts att förelägga årsmötet en proposition ang. 

de olika sektionernas självekonomisering, för vars genom

förande i första hand de inlevererade medlemsavgifterna 

skulle ligga som bas. Förslaget skulle innebära, att av 

varje 5:- kronors årsavgift, 3:- kr. skulle gottgöras 

sådan medlems sektionskonto, och för varje 3:- eller 2:- 

kronors årsavgift skulle på liknande sätt den närmast 

berörda sektionen gottskrivas 2:- resp. 1:- kr., under 

det att det övriga av avgiften (2:- och 1:- kr. resp.) 

skulle tillfalla huvudkassan för bestridande av löpande 

utgifter. Inträdes- och ständiga medlemsavgifter gå till 

huvudkassan. Vid fall där medlem kan tänkas vara aktiv 

inom två eller flera sektioner, gottgöres den ovan fö

reslagna tributen den sektion, som ombesörjer årsavgif

tens inkassering. I övrigt redovisas resp. sektioners 

tävlingsnetton eller -förluster liksom hittills till 

huvudkassan, där de journaliseras å för varje sektion 

upplagt konto. Härigenom utvinnes en klar överblick 

över sektionernas vinst- och förlustställning, och genom 

att sektionskassörerna själva föra motsvarande anteck

ningar bör varje sektion sporras till att söka hålla sin 

ställning flytande.

§ 8.

Skidsektionen beviljades sanktion för följande ar

rangemnag:

3/3 backtävl. i Hammarby tillsammans med 
Järla I.F. (delat netto);

10/3 backtävl. i Saltsjöbaden.

§ 9.

Från Skidsektionens midvinterfest i Blå Hallen 

rapporterades att omsättningen uppgått till Kr. 1.404:- 

och nettovinsten till Kr. 609:30.

§ 10.
Beslöts att skriftligen ansöka hos Fastighetskonto

ret att 4 dagar under nästkommande höst- och vårsäsong 

få förhyra Blå Hallen för dansarrangemang.



§ 11.

Från Skidsektionen rapporterades följande brutto

inkomster vid tävlingar;

27/1 D.M. i backlöpning...................... Kr. 510:-
17/2 ”Saltsjöbadsdagen”...................... " 701:- 

vartill komme ännu oredovisade inkomster från program

försäljningen.

§ 12.

Efter meddelande att Postverkets avdrag å lön till 

den skadade backlöparen A.H. Nilsson, under den tid den

ne vore arbetsoförmögen, komme att beräknas efter Kr. 

1:30 pr dag under de första 25 dagarna och sedermera 

Kr. 2:55 pr dag, allt med 17 % tillägg, beslöts att av

vakta Postverkets vidare meddelande ang. totalsumman av 

Nilssons förlorade arbetsförtjänst, vilken därefter ev. 

skulle ersättas av föreningen.

§ 13.

En inbjudan från Luleå Brottarklubb till boxartur

né under sommaren remitterades till Boxningssektionen.

§ 14.

En inbjudan från Bodens Bandyklubb till fotboll

turné under sommaren remitterades till Fotboll sektionen.

§ 15.

Under sedvanligt förbehåll invoterades till ständi

ga medlemmar de kvinnliga svenska mästarna Margareta Ha

gelberg, Ebba Myrberg, Elsa Pettersson och Anna Sundblad.

§ 16.

Beslöts att vid årsmötet tilldela medlemmen Inga 

Gentzel föreningens stora diplom (A) för hedersam repre

sentation vid Olympiska Spelen i Amsterdam 1928.

In fidem


