
PROTOKOLL fört vid Översty

relsens sammanträde å Svea Livgardes 

dagkaptensexpedition måndagen den 7 

december 1931.

Närvarande: Nordenskjöld, Bertil Carls
son, Holger Carlsson, Arvid 
Karlsson, Lindgren, Lindqvist, 
Rosberg, Rönn, Skoglund, Svenn
berg och Löwgren.

Dessutom närvoro hrr Gunnar 
Tandberg och Evert Nilsson un
der behandlingen av skidbacks
frågan (se § 1).

§ 1.

Efter föredragning av skrivelser från Saltsjö

badsbolaget, daterade 19 & 26 november, vari påpeka

des Saltsjöbadsbackens synnerligen underhaltiga 

skick, och sedan Skidsektionen genom hr Tandberg 

meddelat att densamma inlett underhandlingar med 

kammarherre af Petersens å Erstavik angående möj

ligheterna att få disponera skidbacken i Storängen, 

uppdrogs åt hrr Rönn och Hedjerson (underrättad pr 

telefon):

dels att konferera med Saltsjöbadsbolaget 
beträffande utsikterna för och omfatt
ningen av en reparation av Saltsjö
badsbacken;

dels att föra underhandlingarna vidare med 
kammarherre af Petersens angående 
Storängsbacken, 

samt att inom veckans slut delgiva Backlöpningssek

tionen resultatet av dessa underhandlingar.

§ 2.

Protokollen från överstyrelsens sammanträden 

den 9 och 30 november föredrogos och godkändes. Be

träffande den i § 1 den 9/11 omnämnda av V.U. verk

ställda lånetransaktionen med Brottningssektionen 

beslöts att till dagens protokoll anteckna att åt

gärden ifråga sanktionerats av överstyrelsen.



§ 3.

Efter föredragning av en skrivelse av 30/11 från hr Al

linger i Ishockeysektionen samt en skrivelse av 3/12 

från Tranebergs Idrottsförening, bägge berörande den 

genom ett missförstånd uppkomna dubbelförsäljningen 

av en del ishockeymaterial, uppdrogs åt hr Skoglund 

att utagera frågan med Ishockeysektionen samt åt 

sekreteraren att hos Tranebergs Idrottsförening 

skriftligen hävda Överstyrelsens rättmätiga åtgärder.

I detta sammanhang uttalades till skattmästaren 

ett tack för det ekonomiskt lyckade avslut han gjort 

med Svenska Ishockeyförbundet.

§ 4.

På förslag av skattmästaren beslöts att nyårs

afton anordna en skridskokarneval i Ispalatset. Åt 

sekreteraren uppdrogs att skriftligen förhyra loka

len och åt skattmästaren att slutföra underhandling

arna angående arrangemangen vid denna fest.

§ 5.

Skattmästaren rapporterade att Stadionstyrel

sen beviljat en hyresnedsättning till 10 % å bruttot 

vid föreningens fotbollmatch mot Hälsingborgs I.F., 

varför arrangemanget ekonomiskt gått ungefär jämnt 

ihop.

§ 6.

Åt sekreteraren uppdrogs - sedan han av skatt

mästaren garanterats omedelbar likvid för portout

lägg och event. tryckningskostnader - att i slutet 

av januari månad distribuera ett kravcirkulär till 

de medlemmar som restera med årsavgifter.

§ 7.

En framställning från Längdlöpningssektionen 

att juldagen få anordna samkväm med dans å National

palatset godkändes under förutsättning att sektio

nen svarade för att festen hölles under klubbform.



§ 8.
Kopia av en skrivelse av 16/11 från Svenska 

Brottningsförbundets verkställande utskott till 

medlemmen Georg Nilsson med anmärkning mot Nils

sons uteblivande från den s.k. fyrstadsmatchen i 

brottning föredrogs och lades till handlingarna.


