
Protokoll fört vid Ö.S. sammanträde å 

Traneberg, torsdagen den 7/8 1930.

Närvarande: hrr. B. Nordenskjöld, G. Rönn, H. Carlsson, 

S. Lindqvist, Thyreli, V.N. Petzén.

§ 1.

Föredrogs protokollet från sammanträdet med Ö.S. den 1/7 

1930 och godkändes.

§ 2.

På grund av sekreterarens, hr Rosswall, sjukdom, valdes 

till t.f. sekreterare hr Holger Carlsson.

§ 3.

Befullmäktigades sekreteraren att teckna föreningen vid 

utkvittering av värdepost.

§ 4.

Beslöts att föreningens postadress skulle ställas till 

t.f. sekreterarens postadress, Linnégatan 25. 

§ 5.

Meddelade hr Rönn att arrendatorn av dansbanan inbetalt 

resterande 250:- kr. av arrendebeloppet.
§ 6.

Meddelade Intendenten att Stockholms Socialdemokratiska

Ungdomsförening var villig att betala 125:- kr. för att få dispo

nera del av området inom idrottsparken under dagarna 22, 23 och 

24 aug. och beslöts att antaga detta erbjudande. 

§ 7.

Meddelade hr. Rönn att självdeklaration för föreningen 

avrivits till vederbörande myndighet.
§ 8.

Föredrogs skrivelse från hr. Gösta Gyllencreutz, som be

gärde sitt inträde i föreningen, och uppdrogs åt hr S. Lindqvist 

att sätta sig i förbindelse med ovannämnda person.
§ 9.

För hyllingstelegram, som föreningen avsänt, upplästes 

tacksägelser från hrr Kristian Hellström och Einar Rådberg.



§ 10.

Föredrogs skrivelse från Bromma Ungdomsråd, av den 4

Juli, med anhållan om förlängd speltid å föreningens fotbolls

plan, samt föredrogs den svarsskrivelse, som avgått till nämn

da Bromma Ungdomsråd, och i vilken Överstyrelsen ej kunde bifal

la dess begäran.
§ 11.

Föredrogs skrivelser från Svenska Fotbollsförbundets 

seriekommitté angående procentsatsen vid matcherna samt angående 

beräkning av ersättning för föreningarnas event. förluster vid 

hemma- och bortamatcher.

§ 12.

Beviljades hr. William Gilljam utträde ur föreningen.

§ 13.

Föredrogs skrivelse från hr Åke F. Gustafsson, Falun, 

angående erhållandet av idrottsmärket för vilket prov avlagts 

under 1929.

§ 14.

Beslöts att inköpa en höjdhoppsställning.

§ 15.

Beslöts på Intendentens förslag, att målning och tjärning 

av stora läktaren till idrottsplatsen skulle anstå till våren 1931.

§ 16.

Beslöts att avsända tacksamhetsskrivelser till följande 

personer, Fru Cecilia Dahlgren, hrr C.F. Fredriksson, G. Eriksson, 

Firma Rundqvist & C:o och herr E. Hjelm, för visat intresse för 

Föreningens Allm. Idrottssektion.

§ 17.

Till nya medlemmar i Föreningen invoterades n:is 4908-4948. 

§ 18.

Då inget vidare förelåg avslutade hr ordföranden sammanträ

det.


