
Protokoll fört vid Ö.S. sammanträde 

den 16 okt. i klubblokalen, David 

Bagaresgatan 15.

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

G. Thyreli, R. Rosberg, A. Karlsson.

§ 1.

Upplästes och godkändes föregående Ö.S. sammanträdes pro

tokoll.

§ 2.

Meddelade kassören att arrendatorn av dansbanan inbetalat 

70:- kr. för förbrukad elektrisk ström vid dansbanan.

§ 3.

Beslöts, att insända stadgade årsavgifter till resp. Bandy, 

Ishockey- och Fäktförbund.

§ 4.

Föredrogs en skrivelse från Boxningssektionen vari meddela

des, att nettot från klubbmatchen D.I.F. - Balder var 818:04 kr.

§ 5.

Beslöts att tillställa hr Knut Sandlund en skrivelse med 

begäran om en skriftlig avsägelse av hans ledamotskap av .3.

§ 6.

En av V. U. avfattad skrivelse och uppgjord tablå med begä

ran om anslag täckande av den förlust som fotbollen under sä

songen 1929 - 1930 i Östsvenska serien åsamkat föreningen, före

drogs och av Ö.S. sanktionerades för avsändande till Svenska Fotbolls

förbundet.
§ 7.

Beslöts att avhålla allmänt sammanträde med föreningen den 

13 nov. för utseende av ombud till resp. förbundsmöten.

§ 8.

Ö.S. enade sig om att förslå följande namn som repr. till: 

Svenska Idrottsförbundet, B. Nordenskjöld, H. Kjellstrand. 

Svenska Bandyförbundet, Fred. Skoglund, C. Widgren. 

Svenska Brottningsförbundet, A. Schörling,A. Karlsson. 

Svenska Fäktförbundet, B. Nordenskjöld, K. Lundberg.



Svenska Ishockeyförbundet, F. Ahrsjö, S. Lindgren.

Svenska Skidförbundet, G. Tandberg, M. Jacobson.

§ 9.

Uppdrogs at Tranebergstyrelsen, att undersöka huruvida 

vaktmästaren B. Gillström, skulle vidare för denna säsong, vara 

anställd vid Idrottsparken.

§ 10.

Uppdrog Ö.S. åt klubbmästaren hr G. Thyreli, att kontrak

tera Gillets festvåning för 40-årsfestens avhållande den 12 mars 

1931.

§ 11.

Beslöts att antaga hr Karl-Erik Lundberg till ledare av gymnastik

övningarna, varje onsdag kl. 7 - 9 e.m. , mot en ersättning av 5:- kr. 

per timme.

§ 12.

Invoterades till medlemmar i föreningen n:ris 5015-5094.

§ 13.

Förklarade ordföranden sammanträdet avslutat då intet vidare 

till behandling förelåg.


