
PROTOKOLL fort vid över

styrelsens sammanträde i klubblo

kalen måndagen den 2 juni 1930, 

till vilket sammanträde även kal

lats de olika sektionernas ordf., 

sekr., och kassör.

Närvarande: hrr. Nordenskjöld, A. Karlsson, H. Carls
son, Petsén, Rosswall och Rönn samt från 
sektionsstyrelserna hrr.: Lindström, 
Skoglund, Löwgren, Schörling, Gottfr. 
Svensson, Wasström, Åsberg och Ala Lind
ström.

§ 1.

Ordföranden uppläste Ö. S. förslag till själv

ekonomisering enligt årsberättelsen och framlade i 

likhet med å föregående sammanträde Ö. S. ståndpunkt.

Under den därpå följande diskussionen framkom 

bland annat följande:

Herr Schörling förstod Ö. S. ståndpunkt och 

anslöt sig till dess uppfattning, att huvudkassören 

borde ha kontroll på sektionernas medel tillsammans 

med sektionskassörerna, men påpekade samtidigt det 

noggranna och omdömesgilla sätt på vilket brott

ningssektionens medel omhänderhavas.

Herr Rönn framhöll möjligheten och risken av 

att en sektion med nuvarande system sköttes på ett 

mindre gott sätt än t. ex. brottningssektionen.

Herr Löwgren påpekade, med anledning av att 

brottningssektionens stora utgifter för lokalhyra 

m.m. framhållits, att boxningssektionen hade större 

dylika utgifter och alltså kunde åberopa samma skäl 

for att komma i särställning som brottningssektionen.

Herr Ala Lindström framhöll samma sak betr. 

skidsektionen och ansåg att ingen sektion kunde gö

ra anspråk på särställning.

Herr Åsberg ansåg att Ö. S. varit tillmötes

gående mot sektionerna i sitt förslag, och påpe

kade, att den föreslagna kontrollen från Ö.S. sida 

var såväl dess rättighet som skyldighet mot före

ningen, samt meddelade senare att orienteringsav—



delningen intet hade att erinra mot Ö.S. rörslag. 

Efter en längre diskussion under vilken bl.

annat framhållits att Ö. S. förfogar över samtliga 

sektioners medel och har möjlighet att, även om 

sektionerna ha egna bankböcker, avstänga desamma 

för uttag, enades sammanträdet om att godkänna 

Ö. S. förslag och beslöts att sektionernas bank

böcker skulle handhavas av huvudkassören och sek

tionskassören vilka båda tillsammans skulle äga 

rätt uttaga medel från densamma.

§ 3.

Herr Schörling tackade Ordf. för det lugna 

och klara sätt, på vilket han lett diskussionen 

samt utbringade ett leve för föreningen, varefter 

sektionsstyrelsemedlemmarna avlägsnade sig.

§ 4.

Upplästes meddelande från Sv. Fotb. förb.

angående kvalificeringsmatcherna mot I.K. Brage.

§ 5.

Meddelades att Sthlms. Fotb. förb. utlyst 

match i Sthlms D. M. mellan D.I.F. och Lidingö 

I.F. torsdagen den 5 Juni, och beslöts med anled

ning av den förestående kvalificeringsmatchen 

anhålla om att D.M.-matchen skulle uppskjutas.

§ 6.

På grund av en förnyad skrivelse från Sv. 

Fotb. förb. vari föreningen ålades vidarebefordra 

ett meddelande ang. herr Israelssons diskvalifika

tion till densamme beslöts meddela Sv. fotb. förb. 

att densamma översänts till adressaten.

§7.

Åt herr Petsén uppdrogs införskaffa Sv. fotb. 

förb. stadgar och bestämmelser.

§ 8.

Åt ordf. uppdrogs efterhöra med herr Israels- 



son anledningen varför denne icke ville ingå som 

medlem i föreningen, samt framhålla att det icke 

är lämpligt att en utomstående deltager i arbetet 

inom föreningen.

§ 9.

Ett förslag från Idrottsstyrelsen ang. dispo

sitionsrätten för Brommaföreningarna till Trane

bergs Idrottsplats upplästes, och beslöts, på grund 

av vissa anspråk på rätt till fotbollsträning som 

framfördas i detta förslag, att lämna tillstånd 

till en och enhalv timmes matchträning för Bromma

föreningarna varje måndag samt under samma tid en 

av de för Brommaföreningarna reserverade söndagarna.

Herr Petsén, vilken ansåg att fotbollsträning 

för dessa helt skulle förbjudas, önskade denna sin 

avvikande mening antecknad till protokollet.

§ 10.

Uppdrogs åt hrr. Nordenskjöld, H. Carlsson, 

Petsén, Rosswall och Rönn att närmare utforma för

slaget till Idrottsstyrelsen och omg. översända 

detsamma. § 11.

Avslutades mötet.


