
PROTOKOLL fört vid överstyrel

sens sammanträde å klubblokalen, David 

Bagares gata 15, tisdagen den 16 april 

1929.

Närvarande: hrr Nordenskjöld, Ahlström, Ander
son, Carlsson, (Lindgren), Rosberg, 
Rosswall, Rönn, Sandlund, Säwen
sten, Thyreli och Nilsson jämte re
visorerna hrr Sundholm och Jahnzon.

Dessutom närvoro under behand
ling av frågor rörande Brottnings
sektionen hrr David Karlsson s:or 
och Axel Schörling.

§ 1.

Protokollet från Överstyrelsens sammanträde den 

21 mars föredrogs och godkändes.

§ 2.

Med de närvarande representanterna från Brottnings

sektionen träffades överenskommelse, att sektionen ifrå

ga från och med 1 nästkommande oktober skulle övertaga 

hyreskontraktet gällande klubblokalen i 97 Döbelnsgatan. 

Som sektionen icke ansåg sig ha behov av dan i lokalen 

förekommande telefonen, beslöts att uppsäga abonnemang

et Vasa 5895 till förstkommande kvartalsskifte.

§ 3.

Överstyrelsen uttalade sig för att tillsammans med 

Tranebergs I.F. och Äppelvikens S. K. om möjligt söka 

arrangera en sommarfest å Traneberg dagarna 14-16 juni. 

Föreningens eventuella vinstandel skulle gottskrivas 

Brottningssektionen för att därefter krediteras sektio

nen såsom ett hyresbidrag för lokalen vid Döbelnsgatan 

under tiden intill den 1 oktober.

§ 4.

Överstyrelsen fastställde, att årsmötets beslut 

betr. de olika sektionernas debitering av vissa delar 

av medlemsavgifterna skulle anses träda i kraft från 

och med den 1 januari 1929.



§ 5.

Följande V.U.-beslut sanktionerades:

att från och med den 15 april tillsvidare anstäl
la medlemmen Birger Gillström som vaktmästare 
vid Tranebergs Idrottspark mot en avlöning av 
Kr. 60:- pr vecka;

att till Tranebergsintendenten, som desslikes 
skulle förestå expeditionen 2 dagar i veckan, 
erlägga ett gage av Er. 400:- för säsongen.

§ 6.

Sedan överstyrelsen uttalat sig för, att vid för

eningens inköp av materialier firma Bröderna Sandström 

i huvudsak borde anlitas, uppdrogs åt ordföranden att 

underhandla med firman ifråga om öppnande av kredit.

§ 7.

Efter ordförandens redogörelse för den föregående 

Överstyrelsens ståndpunkt och åtgärder ifråga om Tra

nebergs Idrottsparks överlåtelse till Stockholms Stad 

under vissa förbehåll uttalade sig den sittande Över

styrelsen i princip för de dispositioner, som hittills 

blivit företagna.


