
P ROTOKOLL fört vid Översty

relsens sammanträde i klubblokalen, 

David Bagares gata 15, måndagen den 

30 november 1931.

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

§ 1.

Sedan ordföranden föredragit några under de 

senaste dagarna i pressen cirkulerande artiklar, 

ryktande om att en schism vore under uppsegling i 

föreningens fotbollsektion, förklarade den inkal

lade hr Herman Israelsson att han delgivit en med

arbetare i Stockholms-Tidningen sin avsikt att på 

grund av slitningar i samarbetet med A-lagsledaren, 

hr Lindqvist, avträda från sina befattningar såsom 

sekreterare i fotbollsektionen och ledare av B-la

get. Hr Israelsson medgav att han på detta sätt 

kommit att bli upphov till en i St.-T. den 25/11 

förekommande artikel, rubricerad "Birre Dana 

tröttnar på Djurgården”.

Hr Israelssons skriftliga avsägelse, daterad 

24/11, bordlades, sedan hr Lindqvist fått tillfäl

le kommentera de punkter i skrivelsen som berörde 

honom.

§ 2.

Sedan en skrivelse av 27/11 från hr Birger

Danielson föredragits, hördes den inkallade hr

Danielson, vilken förnekade att han lämnat några 
eller, 

som helst upplysningar till pressen eller att han 

hade för avsikt att lämna föreningen.

Hr Lindqvists bemötande av en del personliga 

beskyllningar i nyssnämnda skrivelse åstadkom en 

hetsig debatt, tyvärr tangerande s.k. "polsk riks- 



dag", vilket föranledde ordföranden att, då han 

ansåg den parlamentariska ordningen bruten, ned

lägga klubban och avlägsna sig från sammanträdet.

§ 3.

Vice ordföranden övertog på Ö.S:s begäran led

ningen av förhandlingarna, vilka fortsattes med att 

hr Danielson efter interpellation fick lämna en för

klaring över sitt okynnestilltag att vid Stockholms 

Fotbollförbunds bankett å Anglais den 15/11 tillgri

pa en bordsflagga med stång.

Sedan det utretts att pjäsen ifråga återläm

nats till restaurangen samt att ingen formell anmä

lan förelåg från Stockholms Fotbollförbund, bordla

des frågan ang. eventuella åtgärder mot Danielson.

§ 4.

Skattmästaren rapporterade att vinstutdelning

en från D.M. i fotboll tillsammans med ett beviljat 

anslag som erkänsla för den talrika representationen 

(9 spelare) i stadsmatchen mot Göteborg tillfört 

föreningen Kr. 1.030:12.

§ 5.

Åt sekreteraren uppdrogs att hos Brottnings

sektionen anhålla om uppskov med inlösningen av det 

lån å Kr. 500:- som för Fotbollsektionens räkning 

upptagits enl. V.U.-beslut av 6/10.


