
PROTOKOLL fört vid Översty

relsens ajournerade, konstituerande 

sammanträde hos föreningens ordfö

rande, Valhallavägen 124 måndagen 

den 7 april 1930.

Närvarande: hrr. Nordenskjöld, Allinger, H. Carlsson, 
A. Karlsson, Lindqvist, Lindström, Petsén, 
Rosberg, Rosswall, Rönn, Thyreli Jämte re
visorn hr. Jahnzon.

§ 1.

Protokollet från Överstyrelsens föregående samman

träde föredrogs och godkändes.

§ 2.

Följande arvoden fastställdes för arbetsåret:

Skattmästaren kr. 4oo:-

Sekreteraren " 200:-

v. sekreteraren" 100:-

v. skattmästaren 100:-

Resterande kr. 200:- å av årsmötet bevlijade arvo

desanslag reserverades för andra event. arvoden.

§ 3.

Anmäldes att ledamoten av Ö. S. herr Carl Andersson 

avsagt sig sitt ledamotskap, varför suppleanten, hr. 

Rosswall, ingick som ordinarie ledamot.

§ 4.

Meddelades att suppleanten, herr Sandlund, avsagt 

sig sitt ledamotskap av Ö.S.

§ 5.

Överstyrelsen konstituerade sig enligt följande:

v. ordf.: G. Rönn 
sekr.: A. Rosswall 
v. sekr.: J. Lindström 
skattmästare: G. Rönn 
v. skattm.: H. Carlsson 
materlalförv.: R. Allinger 
v. materlalförv.: R. Rosberg 
Klubbmästare: G. Thyreli 
v. klubbmäst.: A. Karlsson 
Utan funktion: S. Lindqvist.

§ 6.
Under konstitueringen, vid val av sekreterare,fram- 



höll herr H. Carlsson, att för den händelse herr Ross

wall valdes till sekreterare, önskade herr Carlsson re

servera sig häremot, vilken reservation skulle tagas 

till protokollet.

§ 7.

Herr Rönn önskade taget till protokollet att han, 

om valet så utföll, endast åtog sig befattningen som 

skattmästare under förutsättning att herr Rosswall blev 

vald till sekreterare.

§ 8.

Till intendent för Tranebergs Idrottspark utsågs 

herr V. N. Petsén.

§ 9.

Till expeditionscnef under sommarmånaderna utsågs 

herr V. N. Petsén med hrr. J. Lindström ocn H. Carlsson 

som medhjälpare.

§ 10.

Till verkställande utskott valdes hrr Nordenskjöld, 

Rönn och Rosswall med hrr H. Carlsson och J. Lindström 

som suppleanter.

§ 11.

Styrelsen gjorde det uttalandet, att säväl de ordi

narie medlemmarna som suppleanterna skulle kallas till 

verkställande utskottets sammanträden.

§ 12.

Till Tranebergskommité, att handhava Tranebergs 

Idrottspark och inför Ö. S. föredraga fattade beslut ang. 

Idrottsplatsen, utsagos hrr. Nordenskjöld, Rönn och 

Petsén med hrr H. Carlsson och Lindqvist som suppleanter.

§ 13.

För insättning av kontanter beslöts bibehålla Söder

manlands Enskilda Bank.

§ 14.

Ordföranden och skattmästaren befullmäktigades att 

tillsammans teckna föreningen vid bankuttag.



§ 15.

Sekreteraren och vice sekreteraren befullmaktigades 

att var för sig teckna föreningen via utkvittering av 

värdepost.

§ 16.

Skattmästaren, eller vid förfall för honom annan av 

honom utsedd Ö.S.-ledamot /i regel v. skattmästaren/, 

befullmäktigades att utkvittera och uppbära föreningen 

tillkommande medel i Stadion.

§ 17.

Att teckna föreningen å revers med Svenska Handels

banken (borgen: Firma Bröderna Sandström) utsågos ord

föranden och skattmästaren.

§ 18.

Beslöts att föreningens postadress skulle ställas 

till sekreteraren.

§ 19.

Till vaktmästare vid Tranebergs Idrottsplats antogs 

hr Gillström.

§ 20.

Uppdrogs åt sekreteraren att utannonsera kaférörelse 

och dansbana vid Tranebergs Idrottspark.

§ 21.

Ett erbjudande från 3:dje Polisvaktdistriktets 

Pistolklubb om uppsättning av ett vandringspris inom 

allm. idrottssektionen hansköts  till denna sektion för 

förslag om bestämmelser härför.

§ 22.

En till Stockholms Stads Idrottsstyrelse ställd 

skrivelse från Bromma Ungdomsråd med fl. föreningar ang. 

disposition av Tranebergs Idrottsplats, vilken av Idrotts

styrelsen översänts för yttrande, hänsköts till Trane

bergskommitén för behandling.

Uppdrogs åt sekreteraren att meddela pressen Ö.S.

§ 23.



sammansättning tidigast fredagen den 11 april.

§ 24.

Fråga betr. föreningens forsäkringsbrev hänsköts 

till skattmästaren.

§ 25.

På framställd förfrågan ang. skidbacken i Saltsjö

baden meddelade hr Rönn, att efter samtal med kapten Bodman 

i Saltsjöbadsbolaget, kontrakt ännu icke upprättats och 

att frågan för närvarande vilar hos Saltsjöbadsbolaget, 

varefter frågan bordlades för vidare utredning av en inom 

Backlöpningssektionen tillsatt kommité.

§ 26.

Betr. föreningens prismonter vädjade Ö.S. till hrr 

Åsberg och Lindström att företaga efterforskningar efter 

den av hr Åsberg uppgjorda förteckningen över desamma, 

vilken förkommit.

§ 27.

Med anledning av hr J. G. Johanssons (Westermalms-

Johan) den 19 april inträffande 50-årsdag beslöts att på 

en av Stockholms Idrottsförbund översänd lista för före

ningen teckna ett belopp av Kr. 25:-.

§ 28.

Uppdrogs åt materialförvaltaren att upprätta inven

tarielista över föreningens materiel.

§ 29.

Uppdrogs at hr A. Karlsson att i början av maj till 

nya klubblokalen överföra de i gamla klubblokalen, Döbelns

gatan 97, för närvarande befintliga kassaböckerna och 

eventuella andra papper som kunna vara av intresse för för

eningen.

§ 30.

Efter påpekande av hr Rönn, att allm. idr. sekt. icke 

haft prisutdelning för de senaste två åren, framhölls det 



trots allt fortfarande livliga intresse som finnes inom 

denna sektion, och uttalade Ö.S. såsom sin önskan, att 

V. U. om möjligt skulle söka hjälpa sektionen. Dessutom 

framhölls önskvärdheten av att sektionen i likhet med andra 

sektioner själv genom fester eller dyl. gjorde något för 

att förbättra sin f. n. dåliga ekonomiska ställning.

§ 31.

Meddelades att årsberättelse från Köpenhamns Boll

klubb ingått.

§ 32.

Efter meddelande av herr Arv. Karlsson uppdrogs åt 

V.U. att underhandla med herr Grahn för att närmare ut

forma riktlinjerna för event. återutgivande av medlems

bladet, samt åtog sig hr Arv. Karlsson att ordna samman

träffande med herr Grahn.

§ 33.

På förfrågan av hr Petsén meddelade hr Lindqvist, 

att hr Israelsson icke har någon del i kallelser eller 

dyl. för fotbollsspelarna.

I övrigt vilar denna fråga i avvaktan på resulta

tet av svenska Fotbollsförbundets utredning.

§ 34.

Vände sig hr Rönn till ordföranden och tackade för 

det lugna och klara sätt på vilket ordföranden lett da

gens förhandlingar samt hoppades att samarbetet och sam

förståndet under det kommande året skulle bliva det bästa.

§ 55.

Avslutades mötet.


