
PROTOKOLL fört vid Översty

relsens konstituerande sammanträde å 

källaren Tennstopet (Bellmansrummet) 

torsdagen den 21 mars 1929.

Närvarande: hrr Nordenskjöld, Ahlström, An
derson. Carlsson, Hedjerson, 
(Lindgren), 'Rosswall, Rönn, Sand
lund; Säwensten, Thyreli och Nils
son jämte revisorn hr Jahnzon.

§ 1.

Protokollet från Överstyrelsens sammanträde den 

1 mars föredrogs och godkändes.

§ 2.

Följande arvoden fastställdes för arbetsåret:

Kr. 400:- till skattmästaren,

” 250:- ” sekreteraren.

Resterande Kr. 550:- å av årsmötet beviljade ar

vodesanslag reserverades för gage åt expeditionschef 

och andra event. arvoden.

§ 3.

Överstyrelsen konstituerade sig sålunda:

vice ordf.: G. Rönn,
sekr. : Vakant, 
vice sekr.: E. Ahlström, 
skattm.: K. Sandlund, 
vice skattm.: A. Rosswall, 
mat.-förv.: M. Säwensten, 
vice mat.-förv.: R. Rosberg, 
klubbm.: G. Thyreli,
vice klubbm.: N. Carlsson, 
utan funktion: C. Anderson, 

N.A. Hedjerson, 
suppleanter: G. Nilsson, 

L. Jönsson.

§ 4.

Till intendent för Tranebergs Idrottspark utsågs 

hr V.N. Petsén.

§ 5.

Till Verkställande Utskott valdes hrr Nordenskjöld

Ahlström och Sandlund med hrr Rönn och Rosswall som 

suppleanter.



§ 6.

För insättning ev kontanter beslöts bibehålla 

Södermanlands Enskilda Bank.

§ 7.

Ordföranden och skattmästaren befullmäktigades 

att tillsammans teckna föreningen vid bankuttag.

§ 8.

Sekreteraren och vice sekreteraren befullmäkti

gades att var för sig teckna föreningen vid utkvitte

ring av värdepost.

§ 9.

Skattmästaren, eller vid förfall för honom annan 

av honom utsedd Ö.S.-ledamot, befullmäktigades att ut

kvittera och uppbära föreningen tillkommande medel i 

Stadion.

§ 10.

Att teckna föreningen å revers med Svenska Han

delsbanken (borgen: firma Bröderna Sandström) utsagos 

för ränteomsättningen i mars hrr N.A. Hedjerson och A. 

Lindgren och fr.o.m. juni och tillsvidare hrr B.F.E. 

Nordenskjöld och A. Lindgren.

§ 11.

Hos Överstyrelsen förelåg erbjudande att inom 

egendomen n:r 15 vid David Bagares gata förhyra utrym

men för en ny och tidsenlig klubblokal, omfattande i 

nu befintligt skick 5 rum jämte kapprum och penteri, 

med möjlighet att inom c:a 1/2 år (den 1 oktober) få 

disponera ytterligare utrymmen, beräknade att tagas i 

anspråk för omklädnads- och toalettbehov.

Lokalen var belägen å nedre botten med huvudrum

met (c:a 13 x 15 meter) utgörande Nationalpalatsets 

s.k. ”Pelarsal”.

Tillträde erbjöds den 1 instundande april, och 

hyressumman utgjorde Kr. 4.000:- pr år med ett tillägg 

av c:a Kr. 1.000:- pr år för de extra här ovan omnämn



ds utrymmena. Härtill skulle komma kostnaderna för 

värme.

En ombyggnad och renovering av lokalerna, så att 

dessa till fullo skulle lämpa sig för föreningens trä

nings- och samlingsbehov, hade av sakkunnig (byggmästa

re Gunnar Rönn) beräknats draga en kostnad av omkring 

Kr. 3.000:-, varjämte förre lokalinnehavaren vid till

trädet skulle gottgöras för överlåtelse av inventarier 

till ett värde av c:a Kr. 150:-.

Frågan angående föreningens övertagande av ovan 

beskrivna lokal föranledde en längre diskussion inom 

Överstyrelsen, utmynnande i beslutet om uppdrag till 

en kommitté bestående av hrr N.A. Hedjerson, B. Norden

skjöld och G. Rönn att efter närmare underhandlingar 

med egendomsägaren eventuellt gå i författning om ut

sändande av en inbjudan till bildande av en andelsför

ening för medlemmar av Djurgårdens Idrottsförening och 

för föreningen och lokalprojektet intresserade. Andels

föreningens syfte skulle vara att söka åstadkomma en 

garantifond på Kr. 5.000:-, tecknad genom andelsbevis 

å Kr. 100:- vardera och löpande med 6 % årlig ränta.

§ 12.

En framställning från Chaufförernas Idrottsklubb 

om träningstider å Traneberg avslogs.

§ 13.

Allm. Idrottsektionens begäran att få låta sig 

representeras vid S.M. i inomhusidrott i Göteborg av 

medlemmen Karl Lundberg bifölls under villkor att re

presentationskostnaderna täcktes av anslag från Sven

ska Idrottsförbundet (Kr. 25:-) och gåva från byggmäs

tare Gunnar Rönn (Kr. 50:-), vilken sehare välvilligt 

garanterades av donatorn under frågans behandling.

§ 14.

Åt materialförvaltaren uppdrogs att företaga en 

inventering av föreningens kälkar, förvarade vid Ro

sendal.



§ 15.

Åt Fotbollsektionen uppdrogs att anmäla till re

presentation i D.M. och Juniorserien, vardera tävlin

gen dragande en startavgift av Kr. 15:-.

§ 16.

Skidsektionens (längdlöpn.) prisförslag, dragan

de en kostnad av Kr. 141:85, bordlades i avvaktan å 

redovisning för säsongens tävlingar.

§ 17.

Skattmästaren rapporterade att han låtit verk

ställa tryckning av kvittenser för medlemsavgifter, 

numrerade 1—1.000.

§ 18.

Beslöts att utannonsera vaktmästarebefattnin

gen å Traneberg till ansökan ledig. Åt V.U. uppdrogs 

att träffa avtal med lämplig sökande, ävensom att an

ställa en vikarierande vaktmästare, om behovet visa

de sig påkallat.

§ 19.

Beslöts att utannonsera Tranebergs dansbana och 

servering till arrendering. Åt hr Hedjerson uppdrogs 

att föra och avsluta underhandlingar med framträdande 

spekulanter.


