
PROTOKOLL fört vid Överstyrel

sens sammanträde å Tranebergs Idrotts

park tisdagen den 7 maj1929.

Närvarande: hrr Nordenskjöld, Anderson, Carls
son, (Lindgren), Rosberg, Rönn, 
Sandlund, Säwensten, Thyreli och 
Nilsson.

Dessutom var under behandling 
av frågor rörande Tranebergs 
Idrottspark hr V.N. Petsén närva
rande .

§ 1.

I vice sekreterarens frånvaro utsågs hr Sandlund 

att föra dagens protokoll.

§ 2.

Protokollet från Överstyrelsens sammanträde den 

16 april föredrogs och godkändes.

§ 3.

Till reparation av planket vid Tranebergs Idrotts

park anslogs Kr. 100:-.

§ 4.

At Tranebergsintendenten uppdrogs att infordra an

bud å tvättställ, event. duschanordning, till det för 

Damsektionen avsedda omklädningsrummet å Traneberg.

§ 5.

Åt V.U. hänsköts frågan ang. målning av läktaren 

och planket vid Traneberg.

§ 6.

Tranebergsarrendatorens åtgärd att i strid med kon

traktets § 10 vidareuthyra serveringsrörelsen påtalades 

och föranledde beslutet att, därest slutlikviden icke 

kontraktsenligt inbetalades den 21 maj, uppgörelsen 

skulle anses från arrendatorens sida förverkad.

§ 7.

Beslöts att om möjligt arrangera en sommarfest å 

Traneberg dagarna 14-16 juni.



§ 8.

Till den skadade medlemmen A.H. Nilsson anslogs ett 

sjukbidrag av Kr. 100:-, vilken summa i mån av råd och 

lägenhet event. senare skulle utökas.

§ 9.

At V.U. uppdrogs att pröva och avgöra en av med

lemmen Artur Litzén förelagd ansökan om ekonomisk hjälp 

till följd av skada, åsamkad under boxningsutövande.

§ 10.

Beslöts att till en korporationskvartett, företrädd 

av Paul U. Bergströms Personals Idrottsförening, uthyra 

Tranebergs Idrottspark för tävlingar i allmän idrott 

torsdagarna d. 6, 13 och 20 juni mot en hyresersättning 

av Kr. 25:- pr gång.

§ 11.

Boxningssektionens val av ombud vid Svenska Box

ningsförbundets årsmöte - hrr Knut Sandlund, Gustaf 

Bergman och Åke Löfgren - sanktionerades.

§ 12.

Beslöts att hos Boxningsförbundet ansöka om att 

få arrangera internationella tävlingar d. 30/11 - 2/12 

samt att hos A.-B. Cirkus söka få hyra lokal för dessa 

tävlingar.

§ 13.

Beslöts att låta flytta huvudtelefonen å Traneberg 

från styrelse- till vaktmästarrummet samt att låta av

stänga apparaten för utgående interurbana samtal.

§ 14.

Beslöts att till direktör Edvin Hjelm och gross

handlare Georg Peterson utdela föreningens stora di

plom jämte ständigt medlemskap såsom erkänsla för eko

nomiskt intresse vid iordningställandet av den nya 

klubblokalen.

Frågan ang. allm. idrottsektionens prisutdelning 

för säsongen 1928 bordlades.



§ 16.
Beslöts att till Stockholms Idrottsförbund ingå med 

ansökan, att - såsom en kompensation för de inställda 

D.M.-tävlingarna i längdlöpning å skidor 1925 - poängen 

för samma tävlingar under den stundande vintern må få 

inräknas i tävlingen om det s.k. "Belöningspriset”.


