
PROTOKOLL fört Vid Ö. S. samman

träde den 18 mars i Klubblokalen.

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

H. Rosberg, A. Karlsson, G. Thyreli.

§ 1.

Beslöts att bidraga med 86:- för representation vid 

Svenska Mästerskapstävlingarna i inomhusidrott som 

var förlagda till Malmö. 

§ 2.

Beslöts att tilldela Herman Pettersson, Knut Sandlund, 

Olov Andersson och Signe Wahlberg stort diplom med anledning av föreningens 

40-års jubileum.

§ 3.

Föredrogs en skrivelse från svenska idrottsförbundet 

vari meddelades att föreningen erhållit, efter ansökan, 

ett anslag av 60:- kr. för repr. vid svenska mästerska

pen i inomhusidrott.

§ 4.

Beslöts att utannonsera servering och dansbana för 

arrendering under säsongen 1931.

§ 5.

Föredrogs en skrivelse från Sportklubben Brann, Ber

gen, vilka var villiga att spela en fotbollsmatch här 

den 10 juli, skrivelsen remitterades till fotbollssek

tion.

§ 6.

Föredrogos och godkändes föregående Ö.S.-protokoll 

från sammanträdena den 8 jan. och 23 febr.

§ 7.
Meddelades att föreningen med anledning av 40-arsjubi

leet erhållit gåvor från följande Förbund och enskilda

föreningar: Svenska Skidförbundet (Stor bronsplakett)
(För första gången 
utdelad).



svenska Fotbollsförbundet (Silvertallrik) 
Svenska Brottningsförbundet (Silvertallrik) 
svenska Bandyförbundet (Silvertallrik) 
Svenska Ishockeyförbundet (Silvertallrik) 
Svenska Boxningsförbundet (Ordförandeklubba) 
Stockholms Fotbollsförbund (Silvertallrik) 
Allmänna idrottsklubben (Silvertallrik) 
Hammarby Idrottsförening (Silvertallrik) 
Föreningen för skidlöpningens Främjande

(Pokal med lock) 
Göteborgs Skidklubb (Pokal)
Sveriges Centralförening för idrottens 

Främjande (diplom)
Svenska idrottsförbundet (Diplom) 
I. F. Kamraterna, Malmö (Diplom)

§ 8.

Till ständiga medlemmar i föreningen invoterades enl. 

stadgarna för erövrat Svenskt Mästerskap, i brottning, i 

resp. lättvikt och tungvikt Einar Karlsson, Georg Nils

son, samt Kurt Liljedahl för segern i S.M., fjädervikt.

§ 9.

Föredrogs och behandlades en skrivelse från Allm. 

idrottssekt ion med begäran om ändring av klubbdräkten.

Ö.-S. fattade ej något beslut utan remitterades frågan 

till föredragande för årsmötet, men uttalade sig Ö.-S. 

för en kommittés tillsättande för vidare utredning i 

frågan om den lämpligaste färg och modell.

§ 10.

Invoterades till medlemmar i föreningen på egenhändigt 

underskrivda inträdesblanketter n:is 5129-5212.

§ 11.

Enär inget vidare för dagen förelåg till behandling 

förklarade ordföranden sammanträdet avslutat.


