
Protokoll fört vid Ö.S. sammanträde den 

27 okt. 1930 i klubblokalen David Baga

resgata 15.

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

G. Tyhreli, V.N. Petsén, A. Karlsson, 

Sam Lindqvist, samt från Ishockey-sek

tionen Ruben Allinger.

§ 1.

Med anledning av att Svenska Ishockey Förbundet var villigt 

att anslå ett belopp av 500:- kronor till anläggande av en ishockey

bana på Tranebergs Idrottspark upptog Ö.S. frågan till behandling.

§ 2.

Föredrogs kostnadsförslag och ritningar över banan, uppgjor

da av hr Ruben Allinger. /Bilaga/
§ 3.

Beslöt Ö.S. att på ovan angivna grunder anlägga en Ishockey

bana /dagbana/ på Traneberg under säsongen 1930 - 1931.

§ 4a.

Uppdrog Ö.S. åt hr Ruben Allinger, att i samarbete med Is

hockeysektionen ordna de förarbeten som kunde göras för det komman

de arbetet med banans anläggande och drivande för att nå ett gott 

ekonomiskt resultat.§4b.Uppdrogs Ishockeysektionen genom R. A. att handha sden ekonomiska skötseln av ishockeybanan.

§ 5.

Föredrogs en skrivelse från Stockholms Gymnastikförbund och 

med ledning av denna, beslöt Ö.S. att insända stadgade årsavgift av 

2:50, vilken avgift även utgjorde årsavgift till Svenska Gymnastik

förbundet.
§ 6.

Föredrogs skrivelser från Svenska Fotbollsförbundet, vari 

det av D.I,F. begärda anslaget, för täckande av den uppkomna för

lusten under spelaret 1929 - 1930 i Östsvenska Serien, av serie

kommittén avslagits.

§ 7.

De av Brottningsektionen jämte Brandkårens I.F. anordnade 

internationella brottningstävlingarna fredagen den 31 okt., lör

dagen den 1 nov. samt söndagen den 2 nov. sanktionerades av Ö.S.



samt meddelades att sektionen beslutat att icke några andra av 

föreningens medlemmar än tävlande och funktionärer hade fritt till

träde till Cirkus under tävlingsdagarna men att Ö.S. såväl som före

gående år hade att emotse 5 biljetter pr tävlingsdag.

§ 8.

Föredrogs en skrivelse från Göteborgs-Alliansen /Göteborgs 

Atlet & I.S., Göteborgs Kamraterna, Örgryte Idrottssällskap/, angåen

de beskattningen av idrottsföreningarna i landet och beslöt Ö.S. att 

underteckna det upprop som tillställts D.I.F. för att överlämnas till 

Riksförbundet vid dess årsmöte.

§ 9.

Enär intet vidare för dagen förelåg till behandling förkla

rade ordföranden sammanträdet avslutat.



Tranebergs Ishockeybana

Utgifter

Banans inhägnad

1300 mtr. 1X5 tum ohyvlat à 14 öre 182:- 

övrigt virke 75:-

4000 spik 5:-

60 mtr. nät 40:-

4 st. hörm 20:-

2 ” målburar 100:-

40 ringar 25:-

Arbetslön 100:-

Kronor 547: -

Banans iordningsställande och underhåll

Skrapor m.m. 75:-

vatten 200:-

lyse & bränsle 125:-

avlöning 800:-

Kronor 1200:-

Inkomster

Ishockeyförbundet 500:-

Annonser 150:-

Egna matcher och uthyrning 1200:-

Kronor____ 1850:-


