
PROTOKOLL fört vid Översty

relsens sammanträde å Restaurant Riche 

måndagen den 8 februari 1937.

Närvarande: hrr Nordenskjöld, Ahlström (§ 1-7), 
Nils Carlsson, Jonson, Lindgren, 
Norling, Schiöler, Svensson, Löw
gren och Bertil Carlson.

§ 1.

Protokollet från överstyrelsens sammanträde den 

18 januari föredrogs och godkändes.

§ 2.

Sedan vice sekreteraren tillkännagivit förening

ens representation vid stundande förbundsårsmöten i 

enlighet med beslut å senaste allmänna sammanträde, 

uppdrogs - på förslag av hr Ahlström - åt V.U. att 

om möjligt söka bereda föreningens ordförande om

budsplats vid Svenska Fotbollförbundets möte, där 

frågor av för föreningen osedvanligt stor vikt kunde 

förväntas komma på dagordningen.

§ 3.

Åt sekreteraren uppdrogs att i enlighet med fö

retedd skiss hos firma Alois Ritter beställa stans 

till beslutad förtjänstplakett.
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Åt sekreteraren uppdrogs att utbjuda 3 st. vänd

kors från Tranebergs idrottsplats till Kr. 200:- pr 

st. eller Kr. 500:- för samtliga.

§ 5.

Sedan hr John Lindström genom sekreteraren lå

tit meddela att hans tid icke tillät honom att ingå 

i den å föregående Ö.S.-sammanträde tillsatta stadge

kommittén, uppdrogs åt hr Ahlström att med annat bi

stånd snarast möjligt framarbeta stadgeförslag.



§ 6.

Årsmötet fastställdes till fredagen den 2 april, 

och åt klubbmästaren uppdrogs att i samråd med herr 

Gustaf Thyreli träffa avtal om lämplig lokal, för

slagsvis Rosenbad (Bella Venezia) eller Riche (Pe

larsalen) .

§ 7.

Sekreteraren meddelade att klubbfanan skulle 

föreligga färdig för avsyning till nästkommande Ö.S.-

sammanträde, vilket fastställdes till måndagen den 8 

mars kl. 7.30 e.m.

§ 8.

På sekreterarens förslag beslöts att med hänsyn 

till fotboll-A-lagets uppoffrande insatser i de nerv

påfrestande kvalifikationsmatcherna till Allsvenskan 

premiera segern i Division II (+ kvalificeringen) med 

föreningens stora diplom till diplomberättigade spe

lare .

§ 9.

Tacksägelser föredrogos från överstelöjtnant 

Ernst Bredberg för telegram å 60-årsdagen och från 

förre fotbollspelaren Viktor Jansson för telegram å 

50-årsdagen.

§ 10.

Herr Nils Carlsson påpekade den timade utbryt

ningen av ett antal medlemmar ur Skidsektionens 

backhoppargarde och efter en stunds livlig diskus

sion avfördes ämnet under allmän förhoppning att 

dessertörerna icke skulle åsamka föreningen och skid

idrotten någon svårare Skade-görelse.

§ 11.

Åt sekreteraren uppdrogs att till den i dagarna 

avlidne medlemmen Hjalmar Skoglundhs bår överlämna 

en krans.



§ 12.

Boxningssektionen erhöll sanktion för nationell 

tävling den 21 februari.

At sektionen uppdrogs vidare att inkomma med 

programförslag för planerade internationella tävlin

gar i Cirkus eller Alviks-hallen omkring 15-20 mars.


