
PROTOKOLL fört vid Översty

relsens sammanträde å Traneberg 

tisdagen den 1 juli 1930.

Närvarande: hrr Nordenskjöld, H. Carlsson, A. Karls
son, Lindqvist, Petsén, Rosberg, Ross
wall, Rönn och Thyreli.

§ 1.

Protokollen från Ö.S. sammanträden den 20 och 

26 maj samt 2 juni föredrogos och godkändes efter 

ett par smärre förändringar.

§ 2.

Meddelades av herr Rönn, att arrendatorn av 

dansbanan ännu icke inbetalt hela arrendebeloppet, 

utan att 250:- kr. resterade, och beslöts, att om 

detta belopp icke inbetalts senast måndagen den 7 

juli, skulle arrendatorn avstängas från dansbanan.

§ 3.

Upplästes av kommitterade uppgjort förslag för 

Brommaföreningarnas disposition av Tranebergs idrotts

plats, vilket godkändes.

§ 4.

Uppdrogs åt sekreteraren, att till Intendenten 

överlämna avskrift av uppgörelsen med Idrottsstyrel

sen.

§ 5.

Meddelades att från Sundbybergs Idrottsklubb 

ingått skrivelse med bifogat 5:te pris i D.M. löpning 

30.000 meter 1929, erövrat av medlemmen E. G. Tjällén, 

vilket pris överlämnats till Allm. Idr. sektionen.

§ 6.

Meddelades att Sv. Fotb. förb. översänt 11 st. 

små silvermedaljer utgörande 1:a pris i Östsvenska 

Serien spelåret 1929-30, vilka överlämnades till 

herr Lindqvist, med uppdrag att undersöka vilka spe

lare som deltagit i de flesta matcherna, för att 

därefter överlämna medaljerna till dessa.



§ 7.

På grund av att en del post, trots skriftligt 

meddelande till Gen. poststyrelsen om föreningens 

postadress, sändes till fel adressat, uppdrogs åt sek

reteraren göra anmälan derom hos vederbörande.

§ 8.
Upplästes skrivelse från Sv. Fotb. förb. vari 

detsamma önskade uppgift om de dagar Traneberg kunde 

disponeras för Östsvenska Seriens matcher jämte svar 

härå, i vilket meddelades att Traneberg helt för 

dessa matcher stod till förbundets disposition.

$ 9.

Upplästes skrivelse från K.F.U.M-s Boldklub, 

Köpenhamn med förfrågan huruvida D.I.F. event. ref

lekterade på ett erbjudande från deras sida att spela 

en match i Sthlm. den 7 eller 8 Juli mot en ersätt

ning i ett för allt av kr. 800:-, men kunde föreningen 

icke reflektera därå, då de föreslagna dagarna voro 

olämpliga.

§ 10.

Upplästes en skrivelse till Sv. Fotb. förb., vari 

föreningen gjorde en vördsam förfrågan, huruvida nå

gon del av inkomsterna av kvalificeringsmatchen mot 

Brage i Stadion vore att påräkna, samt uppdrogs åt 

herr Lindqvist att personligen efterhöra hur för

bundet ställer sig till denna sak.

§ 11.

Meddelades att Allm. Idr. sekt. styrelse vid 

konstituerande sammanträde den 4 Juni erhållit föl

jande sammansättning:

Ordf. G. Rönn,
V. ordf. T. Svennberg, 
Sekr. o. kassör J. Lindström, 
v. d:o G. Wall, 
Materialförv. S. Hallström, 
Klubbmästare I. Noréen.

§ 12.

Upplästes kallelse till match i D. M. mot Lidingö



Idrottsförening fredagen den 4 Juli.

§ 13.

Meddelades följande sammansättning å backlöp

ningssektionens styrelse:

Ordf. G. Tandberg,
Kassör Ala Lindström, 
Sekr. H. Carlsson samt utan funktion 
Evert Nilsson och A. H. Nilsson.

§ 14.

Meddelade ordf. att Stockholmsklubbarna i Öst

svenska Serien varit kallade till sammanträde för att 

dryfta frågan om en serie enbart för föreningar inom 

Stockholm. Vid sammanträdet hade till kommitterade 

utsetts hrr. Nordenskjöld, Bjärne och Hugo Johansson, 

vilka fingo i uppdrag utarbeta ett förslag att före

läggas Sv. Fotb. förb.. Detta förslag upplästes och 

meddelade ordf. samtidigt, att detsamma icke föran

lett någon åtgärd från Förbundets sida. Nytt samman

träde skulle avhållas den 3 juli, varvid föreningarnas 

representanter skulle meddela resp. föreningars 

ståndpunkt till frågan huruvida de vore villiga gå 

in för att starta en serie helt utanför Sv. Fotb. förb.

Efter en kortare diskussion beslöts, att då 

vare sig Hammarby eller Westermalm voro att påräkna 

for denna serie, icke häller Djurgården för närvarande 

borde ansluta sig till densamma, utan i stället av

vakta Fotbollsförbundets årsmote när frågan helt säkert 

komme att behandlas.

Till föreningens representant vid det kommande 

sammanträdet utsågs herr Rosswall.

§ 15.

Meddelades att föreningen anmodats att senast 

den 3 juli avgiva deklaration, och uppdrogs åt herr 

Rönn att uppgöra och insända densamma med stöd av se

naste revisionsberättelsen.

§ 16.

Herr Rosberg framställde en förfrågan om av 

vilken anledning tränararvode skulle utbetalas till 



herr Bergman även för sommarmånaderna.

Herr Petsén ansåg att beslutet kunde upphävas 

då föreningen enligt herr Petséns mening hade mycket 

liten valuta för dessa pengar eftersom herr Bergman 

mycket sällan besökte Idrottsplatsen.

Efter en ingående diskussion, varvid även för

slag väcktes att frågan icke skulle upptagas till 

behandling, beslöts att någon ändring icke skulle 

företagas då intet fog härför förelåg.

§ 17.

Meddelade Intendenten att Sthlms. Socialdemokra

tiska Ungdomsfören. önskade hyra dansbanan den 22, 23 

och 24 aug., och beslöts uthyra densamma mot en er

sättning av 150:- kr.

§ 18.

Meddelades att inbrott förövats i kaféet å idrotts

platsen, men som ingen skada anställts å föreningens 

byggnader ansågs att föreningen icke hade anledning 

göra anmälan därom.

§ 19.

Till nya medlemmar i föreningen invoterades 

n:rls 4828 - 4907.

§ 20.

Avslutades mötet.


