
Protokoll fört vid Överstyrelsens 

sammanträde å Tranebergs Idrottspark tisda

gen den 3 sept. 1929.

Närvarande: Hrr Nordenskjöld, Rönn, Sandlund, Lindqvist,

Andersson, Thyreli, Säwensten, Lindström.

§ 1.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och god

kändes .

§ 2.

Meddelade ordf. att verkställande utskottet beslutat att 

Äppelvikens S.K. fått tillstånd till träning i allm. idrott å 

Tranebergs Idrottsplats mot en avgift av 100:- kr. samt Tranebergs 

Idrottsförening mot en avgift av 40:- kr., vilket av överstyrelsen 

sanktionerades.

3.

Meddelade ordf. att föreningens anhållan om bidrag å 1000:- 

kr. av Sv. fotbollförbund blivit av sagda förbund avslagen. Ang. 

förfrågan om lån av samma förbund tillkännagav ordf. att svar ännu 

ej kommit föreningen tillhanda.

Beslöts sammankallandet av ett allmänt sammanträde till 

fredagen den 6 sept. kl. 6.30 i klubblokalen, Dav. Bagaresgata 15, 

för att dryfta frågan om överlåtande av Tranebergs Idrottspark på 

Stockholms stad.

 § 5.
Utsågos hrr Nordenskjöld och Rönn att utarbeta Överstyrelsens 

förslag i denna fråga att framläggas för sammanträdet.
 § 6.

Bestämdes att Överstyrelsen skulle sammanträda för godkän

nande av detta förslag i klubblokalen fredagen den 6 kl. 6. 

Kallelse skulle ske genom notiser i tidningarnas avdelningar för 

meddelanden från klubbsekreteriaten.



§ 7.

Upplästes en inbjudan från I.F.K. Linköping till tungvikts

brottaren Georg Nilsson att deltaga i brottnings tävlingar i 

sagda stad. Skrivelsen remitterades till brottningssektionen.

§ 8.

Upplästes en räkning från tidningen Idrottsbladet å 

1986:10 kr.

 § 9.

En inbjudan till deltagande i allm. idrottstävlingar i 

Eksjö remitterades till allm. idr. sekt.

§ 10.
Då sektionernas redovisning till kassören varit mycket brist

fällig beslöts upptagandet om frågan av ett sammanträde med 

sektionernas styrelser å sammanträdet fredagen den 6 i klubblokalen
§ 11.

Beslöts ingående med en anhållan om att föreningen måtte 

disponera Cirkus en 30 nov - 2 dec. för internationella boxnings

tävlingar.

§ 12.

På egenhändiga ansökningar invaldes som medlemmar nr:s - -


