
Protokoll fört vid. Ö.S. sammanträde å 

Tranebergs Idrottsplats, tisdagen den 

25 aug. 1930.

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

A. Karlsson, Sam Lindqvist, V.N. Petzén.

§ 1.

Förklarade Ordföranden sammanträdet öppnat. 

§2.

Protokollet från Ö.S. sammanträde den 7 aug. upplästes 

och godkändes.

§ 3.

Meddelades att arrendatorn av dansbanan icke var villig 

att betala den av Elektricitetsverket lämnade räkningen för för

brukad ström till belysningen, lydande på ett belopp av 93:- kr. 

Beslöt Ö.S. med anledning av detta, att varest icke beloppet vore 

inbetalat till kassören, senast fredagen den 29 aug. avstängdes 

arrendatorn från att vidare ha dansbanan öppen. Åtog sig hr Rönn 

att meddela arrendatorn detta Ö.S. beslut.

§ 4.

V.U.:s beslut, att med anledning av vaktmästare Johansson i 

Stadion, inträffade 60-arsdag, teckna 10 kronor, sanktionerades av 

Ö.S.

§ 5.

Följande V.U.-beslut sanktionerades: 

att från och med den 7 april tillsvidare anställa medlemmen Birger 

Gillström som vaktmästare vid Tranebergs Idrottspark mot en 

avlöning av kr. 60:- pr vecka.

att till Tranebergsintendenten V.N. Petzén skulle utgå ett gage av 

kr. 400: - för säsongen.

§ 6.

Föredrogs en skrivelse från Stockholms Fotbollsförbund med 

anmaning att anmäla ett lag till Stockholms Fotbollsförbunds nya 

juniorserie senast den 7 sept. 1930, starsavgift 10 kr., vilket med

delades att anmälan redan ingått.

§ 7.

En i brev begärd uppgift att i Stockholms Adresskalender få



införa föreningens adress avslogs.

§ 8.

föredrogs en skrivelse från Boxningsklubben Pugelist, 

Oslo, om samarbete under den kommande boxningssäsongen, remittera

des till Boxningssektionen för utlåtande.

§ 9.

Föredrogs en skrivelse från Allm. Idrottssektionen med 

dagar för klubbmästerskapens avhållande.

§ 10.

Framförde Intendenten V.N. Petzén klagomål mot medlem

men Gustaf Bergman för olämpligt uppträdande inom Idrottsparken, 

och beslöt Ö.S. att med anledning av anmärkningen uppsätta ett an

slag med följande innehåll:

"På förekommen anledning påpekas att D.I.F.:s medlemmar 

ej äga fritt tillträde vid sådana tillfällen, då Idrottsparken är 

uthyrd till entrébelagda fotbollsmatcher."

§ 11.

Hr. Arvid Karlsson framförde anmärkning mot att gräset 

på löparbanorna ej blivit borttaget, vilket Intendenten lovade 

att med det snaraste tillse att det ej vidare förekom.

Meddelade kassören att Föreningen utdebiterats med 52:- 

kr. i kronoskatt, vilket var den första skattsedel i föreningens 

40-åriga tillvaro.

§ 13.

Beslutades att förhyra Kommunala Mellanskolans nedre

gymnastiksal för träning, under hösten 1930 och våren 1931, varje 

onsdag kl. 7-9 med början den 29 oktober, för en kostnad av 

8:- kr. per gång.

§ 14.

Invoterades till medlemmar i föreningen n:ris 4949-5014.

§ 15.

Då inget vidare till behandling förelag förklarade Ord

föranden sammanträdet avslutat.


