
Protokoll fört vid Överstyrelsens sam
manträde å Traneberg måndagen den 20 
maj 1930.

Närvarande: hrr. Nordenskjöld, H. Carlsson, A. Karls
son, S. Lindqvist, V. N. Petsén, A. Ross
wall, G. Rönn Jämte revisorn herr C. 
Jahnzon.

§ 1.

Protokollet från Överstyrelsens föregående sam

manträde föredrogs och godkändes.

$ 2.

Beslöts uthyra Tranebergs idrottsplats till 

Lithografserien och om möjligt även till den gamla 

Yrkeskorporationsserien, dock uttalade Ö.S. som sin 

åsikt, att planen icke borde uthyras i större ut

sträckning för dyl. matcher än föregående år med tan

ke på dess slitning, och bestämdes antalet till c:a 

35 matcher.

§ 3.

Beslöts utbetala ett arvode till herr G. Berg

man av 100:- kr. pr månad under maj-augusti för träning av boxare och 

fotbollsspelare samt såsom ledare för junlorlaget, av 

vilket arvode vardera fotbolls- och boxningasektio

nerna skulle debiteras 50:- kr. pr månad.

§ 4.

Fråga angående ersättning till A-lagets mas

sör hänsköts till herr Lindqvist för vidare under

handlingar med massören.

§ 5.

Beslöts infordra räkning över kostnaderna för 

fotbollsspelarnas träning vid Alvik.

§ 6.

Beslöts tilldela komm. Mogren, Johannes distrikt, 

inramat stort diplom för de tjänster och det intres

se han visat föreningen.

§ 7.
En anhållan från herr Folke Ahrsjö om bekomman- 



de av fyra nya diplom i stället för förkomna dyl. 

beviljades under förutsättning att herr Ahrsjö själv 

ordnade med textning och namnunderskrifter, varefter 

diplomen i färdigt skick skulle uppvisas för sekre

teraren.

§ 8.

En inbjudan från Föreningen Svenska Flaggans 

Dag att deltaga i defilering å Stadion avböjdes.

§ 9.

Föredrogos två skrivelser från herr Ruben Al

1inger, den ena med anhållan om befrielse från le

damotskap av föreningens Överstyrelse samt anmälan 

om utträde ur föreningen, den andra med anhållan 

om att fä kvarstå såsom medlem, vilka båda ansök

ningar beviljades i nämnd ordning.

§ 10.

Inbjudan för B-laget till match i Säter den 

6 Juli tillstyrktes.

§ 11.

Meddelades att V. U. på anhållan beslutat ö

versända “ständigt medlemskort" till herr Louis 

Zorn, vilken enligt herr Hedjersons uppgift betalt 

avgift härför. Beslutet sanktionerades av Ö. S.

§ 12.

Föredrogos tacksamhetsskrivelser från:

Byggmästare Pehr Nilsson (for emottaget hedersmärke)
Herr Carl Winsnes (för d:o )
Dir. Erik Bergwall (för uppvaktning på 50-årsdagen) 
Herr G. Johansson (för d:o /bldr. 25:-/ )

§ 13.

Meddelades att årsberättelse från Svenska 

Boxningsförbundet ingått.

§ 14.

Inbjudan till fotbollsmatcher från Landala

Idrottsförening och Skutskärs Idrottsförening avböj-



des, då laget redan förut var engagerat.

§ 15.

Meddelades att Kaféet och dansbanan å Trane

berg uthyrts, det förra för 1400:- kr. varav 700:- 

Kr. inbetalts, den senare för 800:- kr. varav 300:- 

Kr. inbetalts. Resterande kr. 700:- samt 500:- skul

le inbetalas senast 1 juli.

§ 16.

Beslöts tilldela juniormästarna i fäktning: 
Hrr. E. Bäckström, T. Tungqvist och K. Lundberg 

föreningens diplom B 1. samt kapten Hellsten 

diplom för intresserat arbete för föreningen.

§ 17.

Föredrogs en skrivelse vari Ö.S. ledamoten 

herr J. Lindström begärde sitt utträde ur Ö.S., 

vilket beviljades.

§ 18.

Fråga angående Ö. S. event. komplettering 

bordlades till kommande sammanträde.

§ 19.

Uppdrogs åt Kassören att indriva oredovisade 

kvittensblock å inkasserade medlemsavgifter.

§ 20.

Anmodades herr Holger Carlsson att söka bringa 

ordning i fråga om vilka medlemmar som äro invoterade 

i föreningen och vilka medlemsnummer dessa erhållit.

§ 21.

Beslöts kalla samtliga sektioners: ordf., sekr. 

och skattmästare till sammanträde med Ö.S. i klubb

lokalen måndagen den 26 maj Kl. 7.30 e.m. för att 

dryfta frågan om sektionernas "självekonomisering".

§ 22.

Foredrogs skrivelse från Idrottsstyrelsen med 

förslag till bestämmelser för Brommaföreningarnas 



och skolornas disposition av Tranebergs Idrotts

plats, i vilket förslag en del ändringar företogos, 

varefter uppdrogs at herr Rönn att med stöd därav 

vidare underhandla med Idrottsstyrelsen.

§ 23.

Uppdrogs åt intendenten att ordna reparation 

av föreningens piano, vilken reparation skulle de

biteras Tranebergs Idrottspark.

§ 24.

Uppdrogs åt Intendenten att ordna föreslagna 

omändringar i expeditionsrummet till en kostnad av 

c:a 15:- kr.

§ 25.

Beslöts uppsätta dörr i korridoren utanför 

omklädnadsrummen.

§ 26.

Beslöts uppsätta materialbod vid läktarens norra 

gavel för en kostnad av c:a 100:- kr.

§ 27.

Förslag om utförande av skåp för uthyrning till 

tränande idrottsmän avslogs.

§ 28.

Allmänna Idrottssektlonens förslag till pris

utdelning för dess tävlingar under åren 1928 och 1929 

samt våren 1930 slutande på ett belopp av c:a 400:- 

kr. godkändes under den förutsättningen att för in

köp av priserna skulle användas sektionens nuvarande 

kassa uppgående till c:a 70:- kr. samt en fordran 

hos D.I.F-s klubblokaler på kr. 71:-, varefter för

eningen skulle bidraga med resterande c:a 260:- kr.

§ 29.

Avslutades mötet.


