
PROTOKOLL fört vid över

styrelsens sammanträde i klubb

lokalen den 26 maj 1950.

Närvarande: Nordenskjöld, A. Karlsson, H. Carl
sson, Petsén, Lindqvist, Rosswall, Rönn 
samt revisorn herr Jahnzon.

§ 1.

Med anslutning till den diskussion som förts 

vid det nyss avslutade mötet med sektionsstyrel

serna framhöll ordföranden, att det enligt års

mötets beslut i allt skall förfaras som förut, 

samt att sektionernas bankböcker för kontrollens 

skull måste förvaras av huvudkassören.

Herr Petsén yrkade på att allmänt samman

träde borde sammankallas snarast möjligt, för 

att upphäva det nuvarande beslutet, då han an

såg detsamma ogenomförbart och icke under nu

varande förhållanden kunde bära det ansvar han 

såsom överstyrelsemedlem hade mot föreningen.

Herr Jahnzon förordade det nya systemets 

bibehållande, men att detsamma skulle genom

föras på från början avsett sätt.

Ordföranden framhöll, att det gamla sy

stemet var möjligt, då fotbollen betalade alla 

utgifter för de olika sektionerna, men nu, då 

varje sektion i möjligaste mån måste reda sig 

själv, borde det nya systemet kunna göra stor 

nytta utan att döda intresset inom sektionerna.

§ 2.

Beslöts att Överstyrelsen skulle samman

träda måndagen den 2 Juni i klubblokalen kl. 

6.45 före sammanträdet med sektionsstyrelserna.

§ 3.

Herr H. Carlsson framförde på uppdrag 

av allm. idr. sektionen klagomål på löparba

nan å Traneberg, samt meddelade sektionens 

missnöje med att Idrottsplatsen komme att av

stängas för föreningens egna medlemmar varje



måndag, varpa intendenten, herr Petsén, medde

lade att mycket arbete nedlagts på löparbanan, 

och att några klagomål icke framförts till 

honom. Ö. S. överlät åt intendenten att i mån 

av tillgång på arbetskraft ordna banan på bästa 

sätt.

§ 4.

Meddelade intendenten att Kronobergs I. K. 

önskade hyra fotbollsplanen för nästa säsong 

samt att de dessutom framställt begäran att få 

hyra planen för ett fåtal träningsmatcher mot 

en avgift av 25:- kr. pr gång, vilket senare 

beviljades under förutsättning att planen vore 

ledig och icke skadades.

§ 5.

Avslutades mötet.


