
PROTOKOLL fört vid Översty

relsens sammanträde å Tranebergs i

drottsplats torsdagen d. 16 juli 1931.

Närvarande: hrr Nordenskjöld, Bertil Carls
son, Holger Carlsson, Arvid 
Karlsson, Lindgren, Lindqvist, 
Rosberg, Rosswall, Rönn, Skog
lund, Svennberg och Löwgren 
jämte revisorn hr Sundholm och 
Tranebergsintendenten hr Åsberg.

§ 1.

Protokollet från överstyrelsens sammanträde 

den 26 maj föredrogs och godkändes.

§ 2.

Ordföranden rapporterade att han hos Riksför

bundets idrottsplatskommitté erfarit, att något an

slag utöver det av Svenska Fotbollförbundet utanord

nade ( Kr. 200:-) ej kunde påräknas. Föreslog att 

föreningen skulle ingå med anslagsansökan till Cen

tralföreningen, varom beslut fattades.

§ 3.

Verkställande Utskottets åtgärder att å Tra

neberg låta uppföra ett skjul för brottarmattans 

förvarande, vartill Brottningssektionen bidragit 

med Kr. 400:-, samt att låta ommåla läktaren och 

en del av planket godkändes.

§ 4.

Tranebergsintendenten meddelade att den enga

gerade byggnadssnickaren alltsedan midsommar ned

lagt arbetet med ovannämnda skjul, varför uppdrogs 

åt intendenten att fortast möjligt anskaffa en ny 

entreprenör för arbetets fullföljande.

§ 5.

Allm. Idrottssektionens avtal med Uppsala I.F.

ang. klubbmatcher den 9 och 23 augusti godkändes.



§ 6.

Skattmästaren rapporterade säsongens uppgörel

ser ifråga om utarrendering av dansbana och kafé 

vid Tranebergs idrottsplats:

Dansbane-arrendet: Kr. 1.300:-, varav Kr. 1.000:- 

inbetalats och resten utlovats till den 1 augusti;

Kafé-arrendet: Kr. 1.400:- (sedermera på grund 

av ogynnsamma omständigheter nedprutat till Kr. 

1.000:-), varav Kr. 600:- inbetalats och resten ut

lovats så snart som möjligt.

Uppenbara tendenser förefunnos i bägge fallen 

att stora svårigheter skulle komma att resa sig 

vid indrivandet av restbeloppen.

Styrelsen beslöt efter diskussion att tills

vidare låta saken bero och utan ytterlighetsåtgär

der söka nå uppgörelse med vederbörande.

§ 7.

Hr Holger Carlsson rapporterade att den åt 

honom uppdragna medlemsregistreringen fortskridit 

normalt och kunde väntas avslutad omkring den 1 

september.

§ 8.

En framställning från Kronobergs I.K. om att 

för säsongens östsvenska seriematcher få förhyra 

Tranebergs idrottsplats beviljades på vanliga vill

kor.

§ 9.

Åt sekreteraren uppdrogs att hos Svenska Is

hockeyförbundet efterhöra, om föreningens anslags

yrkande av 21 april behandlats.

§ 10.

Åt hr Bertil Carlsson uppdrogs att till Back

löpningssektionen framföra en anmaning att förtyd

liga förbudet mot beträdande av Saltsjöbadsbacken 

sommartid.



§ 11.

Av tidigare protokollförd anledning (se prot. 

15/12 1930, § 2) beslöts att tillställa medlemmen 

Waldemar Westman en förnyad anmaning om materialre

dovisning med respit satt till den 15 augusti.

§ 12.

Elis Juhlins, A.I.K., tacksamhetsskrivelse för 

telegrafisk hyllning å 60-årsdagen föredrogs, var

jämte Ö.S.-medlemmarna Rönn och Skoglund muntligen 

framburo tacksägelser för uppvaktning å 40- resp. 

30-årsdagen.

§ 13.

Till medlem n:r 5213 i föreningen invoterades hr O.

Zetherlund, vilken skriftligen ansökt därom.


