
PROTOKOLL fört vid Översty

relsens sammanträde i klubblokalen, 

David Bagares gata 15, tisdagen den 

6 oktober 1931.

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

Dessutom närvoro under diskussionen angå
ende samarbetet mellan Ö.S. och sektioner
na följande representanter för sektions
styrelserna:

Allmän idrott: hrr Hallström, Hamner, 
Kjellström och Wall;

Brottning: hrr David Karlsson s:or, 
Henrik Svensson och Was
ström;

Fotboll: hr Herman Israelsson;

Orientering: hrr A. Jonsson och Birger 
Nylund;

Skidl. (backe): hrr E. Snellman och 
Gunnar Tandberg;

Skidl. (längd): hrr Berndt Nylund och 
Stockenberg (jämte

Birger Nylund);

Damidrott: fröknar E. Liljevall, B. 
Lundgren o. H. Schillander 
samt fru E. Pettersson.

§ 1.

Ordföranden hälsade de inbjudna sektionsrepre

sentanterna välkomna och påpekade att, eftersom en 

del missförstånd synts göra sig gällande ifråga om 

gränserna för sektionernas s.k. självekonomisering, 

det stadgade beslutet om omedelbar redovisning till 

huvudkassan för av sektionerna gjorda arrangemang 

ovillkorligen måste efterföljas. Ordf. inbjöd f.ö. 

till diskussion i alla frågor som kunde anses berö

ra ett gagnande samarbete mellan Ö.S. och sektio

nerna.

§ 2.

Hr Gunnar Tandberg öppnade diskussionen med 

att å sin sektions vägnar bestrida Ö.S:s befogen



het att övervaka sektionernas såväl idrottsliga 

som ekonomiska engagemang;

Hr Birger Nylund föreslog Ö.S. att med sig 

adjungera representanter från de olika sektioner

na;

diskussionen för övrigt, med inlägg av hrr 

Rosswall, Bertil Carlsson, Holger Carlsson, David 

Karlsson, Henrik Svensson och Sundholm, lämnade 

såsom enda positiva resultat

beslutet att i allt vad beträffar re

presentation och ekonomi strikt följa bestämmelser

na i § 16 av föreningens stadgar.

§ 3.

Överstyrelsens hemställan till Brottningssek

tionen om att för bestridande av en del löpande ut

gifter för fotboll hos sektionen få uppta ett lån 

å Kr. 500:- beviljades. De närvarande sektionsleda

möterna (se ovan) betingade sig Ö.S:s absoluta ga

ranti för återbetalning av beloppet omkring den 

15/11 eller omedelbart efter det föreningen från 

Stockholms Fotbollförbund erhållit sig tillkomman

de vinstandel från årets D.M.-tävling i fotboll.

§ 4.

Protokollet från Överstyrelsens sammanträde 

den 8 september föredrogs och godkändes.

§ 5.

Åt ordföranden uppdrogs att anmana styrelsen 

för Backlöpningssektionen att kalla sektionen till 

allmänt sammanträde.

§ 6.

Beslöts att kalla föreningen till allmänt sam

manträde i klubblokalen tisdagen den 27 oktober.

§ 7.
Från Boxningssektionen rapporterades att 

klubbmatchen mot I.K. Balder å Nationalpalatset 

lämnat ett överskott av Kr. 305:22 pr klubb.



§ 8.

Till föreningens representant vid Stockholms 

Idrottsförbunds halvårsmöte, vilket utlysts till 

den 8/10, beslöts befullmäktiga hr Karl Sundholm 

med hr Carl Jahnzon som suppleant.

§ 9.

Till föreningens prissamling överlämnades: 

A.-B. Text & Bilders hederspris (tennskål) för 

placering i Svenska Dagbladets stafett;

Stockholms Bowlingförbunds förgyllda silvermedalj 

för segern i junior-D.M., 3-mannalag; 

Svenska Bowlingförbundets bronsplakett för 

pris i S.M., 2-mannalag.


