
PROTOKOLL fört vid översty

relsens sammanträde i klubblokalen 

den 26 maj 1950 till vilket sam

manträde även kallats de olika sek

tionernas Ordf., Sekr. och kassör.

Närvarande: Nordenskjöld, A. Karlsson, H. Carlsson 
Lindqvist, Petsén, Rosswall och Rönn samt re

visorn herr Jahnzon och dessutom 
från sektionsstyrelserna; Bandy: Skog
lund, Boxning: Lövgren, Sandlund, 
Brottning: Schörling, Svensson och 
Wasström samt från skidsektionerna: 
G. Tandberg.

§ 1.

Ordföranden hälsade de närvarande väl

komna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2.

Ordföranden meddelade sammanträdet Ö. S. 

förslag betr. sektionernas självekonomisering, 

enligt vilket de olika sektionernas event. bank

böcker skulle förvaras hos huvudkassören med 

fullmakt för sektionskassören och huvudkassören 

att gemensamt göra uttag från densamma. Det skul

le alltså icke vara möjligt vare sig för sektions

kassören eller huvudkassören att var för sig 

disponera över sektionens bankbok. På detta sätt 

finge såväl Ö. S. genom huvudkassören som sek

tionen genom sektionskassören kontroll över sek

tionens kontanta medel. Ordföranden framhöll 

dessutom, att sektionens inkomster på nöjes

arrangemang borde få disponeras helt av sektio

nen utan Ö. S. inblandning dock med redovis

ningsskyldighet till huvudkassören. Tävlings

netton däremot skulle omedelbart efter täv

lingens avslutande inlevereras till huvudkas

sören för att insättas å sektionens bankbok.

Efter denna inledning av Ordföranden läm

nades ordet fritt, varvid följande synpunkter 

framkommo:

Herr Schörling framhöll brottningssektio-



nens särställning, och påpekade, att denna sek

tion såväl som flertalet andra sektioner fått 

den uppfattningen, att sektionerna ekonomiskt 

skulle vara helt fristående och endast vara re

dovisningsskyldiga vid årets slut, samt att 

sektionens netto helt skulle handhavas av sektions 

styrelsen.

Revisorn, herr Jahnzon, framhöll att det 

enligt årsmötets beslut icke var meningen att 

sektionerna skulle behålla nettot av tävlingar, 

utan att detta omedelbart skulle inlevereras 

till huvudkassören. Sektionskassören kunde se

dan för löpande utgifter mot redovisningskvitto 

av huvudkassören erhålla erforderliga kontanter.

Herr Rönn framhöll, att någon risk för 

att sektionerna för närvarande skulle behöva 

belastas med allmänna utgifter för föreningen 

icke förefunnes.

Revisorn, herr Jahnzon, framhöll, att då 

Ö. S. vore ansvarig för föreningens ekonomi, det 

vore nödvändigt, att lämna Ö. S. möjlighet 

kontrollera sektionernas inkomster och utgifter. 

Framhöll dessutom att Ö. S. måste sanktionera 

alla tävlingar, som skola avhållas i föreningens 

namn.

Betr. medlemsavgifterna påpekade herr Jahn

zon, att hela beloppet skall redovisas och in

föras i huvudkassan, varemot endast sektionernas 

del därav skall införas i de olika sektionernas 

räkenskaper. Dessutom skola alla verifikationer 

inlevereras till huvudkassören, och icke som 

hittills i en del fall behållas av de olika 

sektionerna.

Härefter förklarade ordf. diskussionen 

avslutad för denna gång.

§ 3.

Beslöts på förslag av herr Rosswall med

instämmande av herr Schörling att kalla Ö. S. 



och sektionsstyrelserna till nytt sammanträde 

å samma ställe måndagen den 2 Juni kl. 7 e.m. 

samt att snarast möjligt till de olika sektio

nerna översanda utdrag ur Ö. S. berättelse 

samt protokollsutdrag från årsmötet 1929 i 

vad detsamma gällde beslutet om sektionernas 

självekonomisering.

§ 4.

Förklarades sammanträdet avslutat.


