
Protokoll fört vid Överstyrelsens 

sammanträde i klubblokalen torsdagen 

den 9 januari 1930.

Närvarande: hrr Nordenskjöld, Rönn, Lindqvist, 

Sandlund, Hedjersson, Carlsson, Ross

wall, Andersson, Thyreli och Lindström.

§ 1.

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

 § 2.

Upplästes och godkändes protokollet från senaste samman

trädet.

§ 3.

Uppdrogs åt hrr Sandlund och Lindström att verkställa re

divering av föreningens medlemsmatrikel.

§ 4.

Beslöts att av kassören i föreningens sektion för allmän 

idrott, hr. V. Johansson, infordra räkenskaperna för nämnda sek

tion under det gångna arbetsåret.

§ 5.

För att ernå en klar överblick över föreningens ekono

miska ställning vid årsskiftet beslöts att till torsdagen den 

16 ds. uppfordra samtliga sektionskassörer att till huvudkassören 

inkomma med redovisning för sina respektive sektioner.

§ 6.

Då orienteringsavdelningen ännu ej inkommit med redovis

ning för sin fest i Blå Hallen beslöts infordrandet av sådan för 

huvudkassören.

§ 7.

Enär allm. idr.sektionen ännu ej hållit prisutdelning 

för 1928 och 1929 års tävlingar och då sektionen själv saknar 

medel till priser beslöts att av sektionen infordra uppgift 

å tävlingar, vilka skola prisbelönas samt kostnader för dessa. 

§ 8.

At ordföranden och sekreteraren gavs i uppdrag att upp

sätta en skrivelse med uppmaning till varje sektion att inkomma
 

med förslag & representanter för sektionen vilka vore lämpliga såsom kandidater



till Ö.S.
 § 9.

Beslöts att av sektionerna infordra uppgifter å medlem

mar, vilka kunna anses berättigade att vid årsmötet erhålla 

föreningens hedersmärke.

§ 10.

Beslöts att Överstyrelsen skall erhålla fribiljetter

till alla idrottsevenemang, vilka anordnats i föreningens namn 

efter beslut för varje gång.

§ 11.

Beslöts att årsmötet och årsfesten skola skiljas åt och 

förläggas till skilda dagar.

§

Beslöts att årsmötet skall om möjligt för1äggas i veckan efter års

festen.

§ 13. 

Årsfesten hålles senast den 12 mars.

§ 14.

Hr Thyreli fick i uppdrag att ordna för festen, utse 

lämplig lokal, vidtaga festarrangemang, ombesörja anskaffandet 

och försäljning av biljetter etc.

§ 15.

Beslöts att till den 13 febr. sammankalla ett allmänt 

sammanträde i klubblokalen.

§ 16.

En ansökan av hr. V.N. Petsén om ett extra anslag på 

200:- kr. för diverse utlägg å idrottsplatsen bifölls.

§ 17.

Underskrevs en borgenförbindelse för lån av 1500:- kr.

av Sv. Fotbollsförbundet.


