
PROTOKOLL fört vid Överstyrelsens 

konstituerande sammanträde tisda

gen den 7 april 1931 i Klubbloka

len. David Bagaresgata 15.

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

son, A. Lindgren, A. Karlsson, Bertil 

Karlsson, R. Rosberg, S. Lindqvist, T. 

Svennberg, Fred. Skoglund, Karl Sund- 

holm.

§ 1.

Föredrogos och godkändes protokollen från Ö.-S.-sam

manträden den 18 och 26 mars samt protokollet från års

mötet den 31 mars 1931.

§ 2.

Följande arvoden fastställdes för arbetsåret; 

Skattmästaren kr. 400:- 

Sekreteraren ,, 250:-

Resterande kr. 350 å av årsmötet beviljade arvodean

slag reserverades för event. andra arvoden.

§ 3.

Överstyrelsen konstituerade sig enligt följande: 

v. ordf.: G. Rönn 

sekrt.: A. Lindgren 

v. sekrt.: A. Rosswall 

skattmästare: G. Rönn 

v. skattm.: H. Carlsson 

materialförv.; A. Karlsson 

v. materialförv.: R. Rosberg 

klubbmästare: Fred. Skoglund 

v. klubbmästare : B. Karlsson
Suppleanter: Å. Löwgren 

Utan funktion:
 och E.Ahlström.

Sam. Lindqvist, T. Svennberg,

§ 4.
Till intendent för Tranebergs idrottspark utsågs hr 

Allan Åsberg med ett arvode av 600. kr.



§ 5.

Till verkställande utskott valdes hrr B. Nordenskjöld, 

G.. Rönn, A. Lindgren med hrr H. Carlsson, A. Rosswall, 

och S. Lindqvist som suppleanter.

§ 6.

Till Tranebergskommitté, att handhava Tranebergs 

idrottspark och inför Ö.-S. föredraga fattade beslut ang. 

idrottsparken, utsågos hrr Nordenskjöld, Rönn, A. Lind

gren, och Intendenten A. Åsberg.

§ 7.

För insättning av kontanter beslöts bibehålla Söderman

lands Enskilda Bank.

§ 8.

Ordföranden och skattmästaren befullmäktigades att till

sammans teckna föreningen vid bankuttag.

§ 9.

Beslöts att föreningens postadress skulle ställas till 

sekreteraren.

§ 10.

Sekreteraren och vice sekret. befullmäktigades att var 

för sig teckna föreningen vid utkvittering av värdepost.

§ 11.

skattmästaren, eller vid förfall för honom annan av 

honom utsedd Ö.-S.-ledamot (i regel v. skattm.), befull

mäktigades att utkvittera och uppbära föreningen till

kommande medel i Stadion.

§ 12.

Att teckna föreningens å revers med Svenska Handels

banken (borgen: Firma Bröderna Sandström.) utsågos 

ordföranden och skattmästaren.

§ 13.
Till vaktmästare vid Tranebergs idrottsplats antogs

B. Gillström med en lön av 60:- kr. pr vecka.

§ 14.
Att upprätta en förteckning över föreningens priser i 

prismontern uppdrogs åt hrr A. Lindgren, Arvid

Allan Åsberg, D. Olsson.



§ 15.

Beslöt Överstyrelsen att tilldela Carl Jahnzon, före

ningens guldmedalj på hans 50-årsdag den 29 april.

§ 16.

Föredrogs en skrivelse från Hammarby Idrottsförening 

ang. avstående av speldag på Stadion den 6 maj, remitte

rades skrivelsen till fotbollssektion.

§ 17.

Föredrogs en skrivelse från idrottsplatskomitten ang. 

bidrag till Tranebergs Idrottsplats, skrivelsen hänsköts 

för besvarande till V.-U.

§ 18.

Uppdrogs åt V.-U. att avsända svarsskrivelse till Sv. 

Fotbollsförbundet, med anledning av en skrivelse ang. 

insättande av reserv under fotbollsmatch.

§ 19.

Beslöts att tilldela A. I. K. föreningens diplom med 

anledning av 40-årsjubileet.

§ 20.

Beslöts att föreningen skall betala en hyra av 50:- 

kr. i månaden för klubblokalens användning.

§ 21.
Beslöts att infordra förslag, med prov på klubbdräkt 

åt föreningens allm. idrottsmän, av sektionen för allm. 

idrott inom föreningen.

§ 22.

Förklarade ordföranden sammanträdet avslutat.


