
P ROTOKOLL fört vid Över

styrelsens sammanträde å Tranebergs 

idrottsplats måndagen den 18 maj 

1931.

Närvarande: hrr Nordenskjöld, Bertil 
Carlsson, Holger Carlsson, 
Arvid Karlsson, Lindgren, 
Lindqvist, Rosberg, Ross
wall, Skoglund, Svennberg 
och Löwgren jämte revisorn 
hr Jahnzon och Tranebergs
intendenten hr Åsberg.

§ 1.

Protokollet från överstyrelsens sammanträde 

den 7 april föredrogs och godkändes.

§ 2.

Allm. Idrottssektionens framställning om änd

ring av tävlingsdräkten föredrogs och diskuterades 

i samband med att prov på den föreslagna nya tröjan 

förevisades. (Mellanblå tröja med: altern. 1: för- 

eningsmärket; altern. 2: svart ”D” å bröstets 

vänstra sida.)

Beslut fattades att antaga den nyföreslagna 

tröjan; dock bordlades frågan ang. densammas ut

smyckning till ett kommande sammanträde, som samti

digt bestämdes till tisdagen den 26 maj kl. 8.45 

e.m. på samma plats.

§ 3.

Överstyrelsens skrivelse till Riksförbundets 

idrottsplatskommitté med ansökan om anslag till 

Traneberg föredrogs och godkändes.

§ 4.

Stockholms Stads Idrottsstyrelses kontrakts

förslag betr. brommaföreningarnas dispositionsrätt 

till Traneberg föredrogs och godkändes under förbe

håll att ett tillägg gjordes, vari de ekonomiska be

tingelserna preciserades.



§ 5.

Överstyrelsens skrivelse till Stockholms 

Stads Idrottsstyrelse med ansökan om hjälp att 

erhålla fyllning till den planerade nya kastpla

nen å Traneberg föredrogs och godkändes.

§ 6.

Ishockeysektionens (genom hr Allinger) rap

port över verksamheten vid och resultatet av is

hockeyanläggningen å Traneberg föredrogs liksom 

även överstyrelsens skrivelse till Svenska Is

hockeyförbundet med ansökan om anslag till täc

kande av underskottet (Kr. 1206:28), vilken sena

re skrivelse godkändes.

§ 7.

En skrivelse från Kungl. Livregementets 

till häst idrottsförening med anhållan om att 

den 18-20 juli få förhyra Traneberg för tävling

ar i fotboll och allmän idrott mot gotländska 

trupper föredrogs och remitterades till Trane

bergs intendenten.

§ 8.

En inbjudan från Bodens Bandyklubb till 

fotbollturnering i Norrbotten omkring midsommar 

föredrogs och avböjdes.

§ 9.

Ett erbjudande från kapten R. Ehrnfelt ang. 

sommararrendering av dennes motionsinstitut vid 

Birgerjarlsgatan föredrogs och avböjdes.

§ 10.

Åt hr Rosberg uppdrogs att införskaffa anbud 

å nymålning (rödfärgning och vitstrykning) av läk

tare och plank vid Tranebergs idrottsplats.

§ 11.

Från den närvarande revisoren, hr Carl Jahn

zon,framfördes ett tack för uppvaktningen å 50-

årsdagen i form av guldmedalj och diplom.



§ 12.

Diverse tacksägelseskrivelser upplästes:

från fru Ester Andersson för hågkomst vid den 
avlidne makens (skidåkare) bår;

från kapten Ernst Killander för erhållen sil
vermedalj och diplom vid föreningens 40-
års jubileum;

från hrr Erik Holmberg,  Håkan Bodman och Ivar Åkerfeldt 
för erhållna diplom vid samma tillfälle;

från Riksförbundet, Svenska Idrottsförbundet, 
Gefle Idrottsförening, Västerås-Kamra
terna och Boldklubben "Frem" för erhåll
na exemplar av föreningens jubileums
skrift.

§ 13.

Till expeditionschef för sommarsäsongen, att 

tjänstgöra å Traneberg tisdagar kl. 7.30—8.30 

e.m., utsågs hr Arvid Karlsson med ett arvode av 

Kr. 50:-.

För övrigt skulle expeditionen handhavas av 

Allm. Idrottssektionen under tisdagar och freda

gar kl. 7-9 e.m.


