
PROTOKOLL fört vid Översty

relsens konstituerande sammanträde å 

ingeniör Gunnar Rönns kontor, Sveavägen 

98, tisdagen den 13 april 1937.

Närvarande: hrr Nordenskjöld, Holger Carlsson, 
Nils Carlsson, Garpe, Lindgren, 
Löwgren, Norling, Schiöler, Schör
ling, Svensson, Blomström och Ber
til Carlson.

Dessutom var under behandling 
av fråga i § 1 Brottningssektio
nens ordförande hr Knut Wasström 
närvarande.

§ 1.

Brottningssektionens genom hr Wasström framförda 

begäran att i samband med någon av seriematcherna den 

6/5 eller 6/6 å Stadion få arrangera en uppvisning i 

brottningsgymnastik beviljades, och åt sektionen upp

drogs att utforma och inkomma med programförslag.

Fråga angående event. ersättning till sektionen 

för en sådan uppvisning bordlades.

§ 2.

De av årsmötet reserverade Kr. 350:-, som icke 

uttagits av under fjolåret beviljade arvodesanslag, 

tillerkändes hr Holger Carlsson som gottgörelse för 

utlägg och kostnader i samband med styrelsearbete un

der arbetsåret 1936-37.

§ 3.

Följande arvoden fastställdes för år 1937_38:

Kr. 500:- till sekreteraren;

” 500:- ” skattmästaren.

Resterande Kr. 500från av årsmötet anslagna ar

vodesmedel reserverades för framtida event. behov. Mot 

detta senare beslut anmälde hr Svensson reservation.

§ 4.

Överstyrelsen konstituerade sig sålunda:

Ordförande: B. Nordenskjöld,
vice d:o: A. Norling,
Sekreterare & 
skattmästare: A. Lindgren,



vice sekr. & 
” skattm.: H. Carlsson,

Materialförv.: O. Schiöler, 
vice d:o: C. Blomström (suppl.),
Klubbmästare: se nedan,
vice d:o: Å. Löwgren,
Utan funktion: E. Ahlström, N. Carlsson, H.

Garpe, A. Schörling och E.
Svensson.

Suppleanter: C. Blomström (se ovan) och
B. Carlson.

Såsom klubbmästare adjungerades på sekreterarens 

förslag hr Gustaf Thyreli, vilken vid behandling av frå

gor berörande denna syssla skulle inkallas till Ö.S.- 

sammanträden.

§ 5.

Till Verkställande Utskott valdes ordföranden, 

sekreteraren-skattmästaren och vice sekr.-skattmästa

ren med hrr Nils Carlsson och Einar Svensson som 

suppleanter.

§ 6.

För föreningens bankräkningar beslöts att bibe

hålla hittillsvarande förbindelser med Södermanlands 

Enskilda Bank, Stockholms Enskilda Bank och Östergöt

lands Enskilda Bank.

§ 7.

Ordföranden, vice ordföranden och skattmästaren 

befullmäktigades att tillsammans två av dessa trenne 

teckna föreningen vid bankuttag.

§ 8.

Till vice skattmästarens disposition vid förekom

mande löpande utgifter beslöts att deponera Kr. 1.000:- 

å sparkasseräkning i Skandinaviska Kreditaktiebolaget 

med fullmakt för vice skattmästaren att ensam teckna 

föreningen vid uttag.

§ 9.

Skattmästaren och vice skattmästaren befullmäkti

gades att var för sig teckna föreningen vid utkvittering 
av värdepost samt genom checker och postväxlar inlöpande 

likvider.



§ 10.

Skattmästaren och vice skattmästaren befullmäkti

gades att var för sig teckna föreningen vid utkvitte

ring av medel från arrangemang å olika idrottsplatser.

§ 11.

Biljettpriserna vid vårsäsongens allsvenska Sta

dionmatcher fastställdes till 1:-, 2:- och 3:- kr.

§ 12.

Åt V.U. uppdrogs att låta verkställa uppsättning 

av telefon (med omkopplare) och elektrisk belysnings

armatur i den i Stadion förhyrda klubblokalen.

§ 13.

Åt V.U. uppdrogs att för reservlagens räkning för

hyra omklädningsrum å Östermalms idrottsplats.

§ 14.

Åt V.U. uppdrogs att under hand verkställa lämp

lig möblering i klubblokalen.
Föreningens stora kontorsbord skulle allt fram

gent få disponeras av ingeniör Rönn, och ett mera lämp

ligt sammanträdesbord skulle försöka uppbringas till 

överkomligt pris.

§ 15.

Invigning av klubblokalen skulle om möjligt äga 

rum i början av maj månad, förslagsvis måndagen den 3/5. 

Åt Orienterings- och Skidsektionerna medgavs rätt att 

å lediga dagar disponera lokalen för årssammanträden.

§ 16.

Till artisten Erik Jerken, vilken donerat en olje

målning av Traneberg till föreningen, beslöts att vid 

lämpligt tillfälle, exempelvis lokalinvigningen, över

lämna stora förtjänstdiplomet.

§ 17.

På förslag av hr Nils Carlsson uppdrogs åt Allm. 

Idrottssektionen att söka engagera en instruktör, för



slagsvis löjtnant Karl-Erik Lundberg, under förutsätt

ning av rimliga ekonomiska ersättningsvillkor.

§ 18.

På framställning från Bowlingsektionen beviljades 

densamma ett anslag av 110:- kronor som resebidrag åt 

ett 5-mannalag vid S.M.-tävlingarna i Karlstad.

§ 19.

Stockholms Gångförbunds framställning om att få 

inlägga ett gångprogram vid någon av föreningens Sta

dionmatcher bordlades i avvaktan å höstsäsongens 

matchprogram.

§ 20.

Den adjungerade klubbmästarens förslag om skåde

spelare Thor Modéns inval som ständig medlem bordlades.

§ 21.

På egenhändig ansökan invoteras som ny medlem av 

föreningen:

6607. Anders Gustaf Mauritz Karlsson.

§ 22.

Till ständiga medlemmar invoterades som erkänsla 

för mångårigt ådagalagt föreningsintresse:

Bertil (”Bebbe”) Andersson,
Tage Bergman och 
Axel Käck.

§ 23.

Följande tacksamhetsskrivelser föredrogos: 

från fru Greta Lindqvist för uppvaktning vid maken 

Sam Lindqvists bår;

från fru Maria Grönstedt för Blomsterfond-gåva vid 

d:r Karl Grönstedts bår;

från Hammarby Idrottsförening för hedersgåva vid 40-

årsjubiléet.



§ 24.

Svenska Dragkampförbundets skriftliga framställ

ning om samarbete i samband med seriematch å Stadion 

bordlades.

§ 25.

Boxningssektionen rapporterade att av vinsten å 

de svensk-ungerska boxningarna i Alvikshallen (omkr. 

2.300:- kr.) till huvudkassan inlevererats 1.700:- 

kronor.

§ 26.

Efter diskussion kring en del utbrytningstenden

ser inom Skidsektionen beslöts att låta frågan vila 

tillsvidare och att, om det skulle visa sig nödvän

digt, i god tid före nästkommande säsong söka åstad

komma sanering inom sektionen.


