
PROTOKOLL fört vid Översty

relsens sammanträde i klubblokalen, 

David Bagares gata 15, måndagen den 

9 november 1931.

Närvarande: hrr Nordenskjöld, Bertil Carls 
son, Holger Carlsson, Arvid 
Karlsson, Lindgren, Rosberg, 
Rönn, Svennberg och Löwgren.

§ 1.

Protokollen från överstyrelsens sammanträden 

den 6 oktober och 2 november föredrogos och godkän

des. På framställning av hrr Holger Carlsson och 

Löwgren beslöts att anteckna till dagens protokoll 

att endast V.U.-medlemmarna närvarit vid den i § 3 

den 6/10 omnämnda lånetransaktionen med Brottnings- 

sektionen.

Härjämte föredrogs protokollet från allmänna 

sammanträdet den 27 oktober.

§ 2.

Skattmästaren föredrog här vidfogade tablå, 

utvisande att föreningen pr 31 oktober balanserade 

med Kr. 16.563:54.

§ 3.

En skrivelse av 30/10 från Svenska Fotboll

förbundet föredrogs, vari meddelades att förening

en tillerkänts ett anslag av Kr. 300:- till Trane

bergs idrottsplats.

§ 4.

Åt ordföranden och skattmästaren uppdrogs att 

underhandla med

Firma Bröderna Sandström angående deras i skri

velse framlagda förslag betr. omsättning av den i 

Svenska Handelsbanken löpande feversen;

Firma Caslon Press angående omsättning av en 

till 15/11 förfallen accept å Kr. 600:-.



Skulder den 31 okt. 1931.

Sv. Handelsbanken 2. 800:-

Östergötlands Ensk. Bank 470:-

Gamla Djurgårdare  1.376:64

Sv. Boxningsförbundet 250:—

Curt Robbert 1.000:--

Sv. Fotbollsförbundet 1.500:-

” lån 1931 250: —

Brottnings sekt. " ” 500:—

Diverse leverantörer enligt reskontran:

Idrottsbladet 1.693:10 

Hugo Johansson 3.246:58 

Bröderna Sandström  707:39

Sporrong & C:o 328:78

Stellan Ståhl 360: —

Caslon Press , aoc. per 15/11-31 600:- 6.935:85

Obet. räkningar ej införda:

Ulvsunda Trävarubolag 262:18

Nylunds Lit. Anstalt 110: —

Bromma Rör 34:68

Massage för fotbollspelare 198: —

Läkare ” ” 10:--

Lädervaror " 22:40 , 637:26

Postförskottsinbetalning till Sv. Gymnastik-

& Idrottsf. Riksförbund 101: —

Ing. G. Rönn  742:79

Kronor:16.563:54

Sam Lindqvist obet. räkningar för fotboll

A. Åsberg ” ” ” Traneberg



§ 5.

Hr Löwgrens förslag om att föreningen varje 

månad skulle inköpa 1 st. lott till det stora pen

ninglotteriet bordlades.

§ 6.

Backlöpningssektionens ansökan av 21 oktober 

att under säsongen få anordna:

16-17/1 D.M. i komb. eller backlöpning,
6-7/2 "Saltsjöbadsdagen” med utländskt 

deltagande,
6/3 Backlöpn. med utl. deltagande, 

föredrogs och sanktionerades.

§ 7.

Fotbollsektionens förhyrande av Stadion den 

22/11 för vänskapsmatch mot något allsvenskt lag 

sanktionerades.

§ 8.

Boxningssektionen rapporterade att 4-klubb

matchen ”Norr-Söder” å National lämnat ett över

skott av Kr. 97:23 pr förening.

§ 9.

Boxningssektionen rapporterade att klubbmatch 

skulle äga rum mot örnen å National d. 13/11 och 

att avtal träffats med direktör Lindstam att mot 

en ersättning av Kr. 250:- pr klubb övertaga ar

rangemangen.

§ 10.

På förslag av V.U. beslöts att hos Saltsjö

badsbolaget ansöka om att få föreningen befriad 

från premiebetalning för den för skidbacken teck

nade ansvarsförsäkringen.



Tillägg till pro

tokoll av 9/11.

§ 11.

I enlighet med beslutet å Ö.S.-sammanträdet 

den 2 november fortsattes revisionen av medlems- 

matrikeln, bokst. N—Ö, varvid ur föreningen ut

voterades 291 st. medlemmar.


