
PROTOKOLL fört vid Över

styrelsens sammanträde å klubblo

kalen, David Bagares gata 15, tis

dagen den 8 september 1931.

Närarande: hrr Nordenskjöld, Bertil 
Carlsson, Holger Carlsson, 
Arvid Karlsson, Lindgren, 
Lindqvist, Rönn, Skoglund 
och Löwgren.

§ 1.

Protokollet från Överstyrelsens sammanträde 

den 20 augusti föredrogs och godkändes.

§ 2.

Från V.U. meddelades:

betr. dansbane-arrendet å Traneberg: att ett re

kommenderat kravbrev den 21 aug. tillställts arren

datoren, hr Glenning, vilket förblivit obesvarat, 

men att hr Glenning sedan omkr. medio av augusti 

upphört att driva rörelsen;

betr. kafé-arrendet å Traneberg: att arrendatoren, 

fru Sundh, ännu en gång påpekat att redan inlevere

rade Kr. 900:- jämte kostnaderna för belysning vore 

att betrakta som yttersta gräns för hennes möjlighe

ter att infria de ekonomiska förpliktelserna.

§ 3.

Efter diskussion, varunder bl.a. skattmästaren 

påpekade att infordrade soliditetsupplysningar givit 

vid handen att, åtminstone ifråga om Glenning, ingen 

ekonomisk fördel vore att emotse genom öppnande av process, 

fattade Ö.S. beslut:

att - med hänsyn tagna till skattmästarens här an

förda synpunkter jämväl till sommarens högst ogynn

samma väderleksförhållanden - icke vidtaga några vi

dare åtgärder mot hr Glenning samt

att - med hänsyn tagna till nyssnämnda väderleks

förhållanden (inbegripet den sena och kalla tid-



punkten för säsongstarten) jämväl till den genom 

samverkande orsaker framtvingade nedskärningen av 

säsongens tävlingsprogram - likaledes icke vidtaga 

några vidare åtgärder mot fru Sundh.

Besluten voro enhälliga.

§ 4.

Stockholms Arbetarekommuns uppgörelse med Tra

nebergsintendenten ang. förhyrande av dansbanan och 

idrottsplatsen lördagen den 12 och söndagen den 13 

september mot en hyressumma av Kr. 250:- godkändes.

§ 5.

Efter föredragning av en skrivelse av 31/8 

från Allm. Idrottsektionen med diverse klagomål 

mot Tranebergsindentens uppträdande och utövande av 

sin syssla beslöts att skriftligen påpeka de andrag

na missförhållandena för intendenten, samtidigt som 

han anmanades att ofördröjligen inkomma med förkla

ring över det passerade.

Åt V.U. uppdrogs att härefter vidtaga de vida

re åtgärder mot intendenten, som utredningen kunde 

lämna fog för.

§ 6.

En skrivelse av 24/8 från Svenska Ishockeyför

bundet föredrogs, varav framgick att det äskade an

slaget till täckande av förlusten å Tranebergsbanan 

f.n. icke kunde beviljas.

I detta sammanhang meddelade vice ordföranden 

att han preliminärt överenskommit med hr Anton Jo

hanson om Ishockeyförbundets övertagande av Trane

bergsbanans målburar mot hederlig vedergällning. 

Under förnimbar allmän tillfredsställelse uppdrogs 

åt vice ordföranden att slutföra förhandlingarna.

§ 7.

Boxningssektionens klubbmatch mot I.K. Balder 

å Nationalpalatset d. 20 sept. sanktionerades.



§ 8.

Som medlemmen Waldemar Westman trots anmaning 

ännu ej inkommit med redovisning för till låns be

komna och sedermera förskingrade ishockey- och ban- 

dymaterialer beslöts att till Svenska Ishockeyför

bundet ingiva en anmälan om det passerade.

§ 9.

Skattmästaren rapporterade att föreningens ut

delning på kvalificeringsmatchen mot Skärgårdens IF 

av Svenska Fotbollförbundet redovisats med 25 % = 

Kr. 661:97 + Kr. 500:- som planhyreersättning.

Då, enligt vad som erfarits, Stockholms Fot

bollförbund för en samtidigt arrangerad internatio

nell vänskapsmatch utkvitterat c:a 1.900:- kronor 

och arrangörerna av ett ur publik synpunkt tämligen 

betydelselöst cykellopp c:a 900:- kronor, beslöts 

att till Svenska Fotbollförbundet ingiva en erinran 

mot denna proportionellt orimliga fördelning av 

medlen.

§ 10.

Åt V.U. uppdrogs att söka anskaffa lämplig 

gymnastiklokal för bl.a. fotbollspelarnes inomhus

träning under vintersäsongen.

§ 11.

För dryftande av diverse ekonomiska o.a. pro

blem beslöts att inkalla sektionsstyrelserna till 

ett sammanträde tillsammans med Ö.S. tisdagen den 

6 oktober i klubblokalen.

§ 12.

Hr Holger Carlsson rapporterade att den honom 

anförtrodda medlemsregistreringen nu förelåg slut

förd intill dato.

§ 13.

På egenhändiga och rekommenderade ansökningar 

invoterades till nya medlemmar av föreningen n:ris: 
5214-5516.


