
PROTOKOLL fört vid Översty

relsens sammanträde i klubblokalen i 

Stadion onsdagen den 12 maj 1937.

Närvarande: hrr Nordenskjöld, Ahlström, Hol
ger Carlsson, Nils Carlsson, Gar
pe, Lindgren, Löwgren, Norling, 
Schiöler, Schörling, Svensson, 
Blomström och Bertil Carlson.

§ 1.

Protokollen från Överstyrelsens sammanträden den 

15 mars och 13 april föredrogos och godkändes.

§ 2.

Damsektionens i skrivelse av 16 april (se efter

följande bilaga) gjorda framställning beträffande 

stipulerade minimiresultat för erhållande av K.M.-

tecken i allmän idrott godkändes att tillsvidare äga 

tillämpning under 1937.

§ 3.

På framställning från Handbollsektionen bevil

jades densamma ett anslag å Kr. 30:- lösande av 

kupongbiljetter åt representationsspelarne vid in

stundande säsongs matcher i utomhusserien.

§ 4.

Gångsektionens framställning om ett samarrange

mang i samband med allsvenska seriematchen å Stadion 

den 6 juni remitterades till V.U. för avgörande i 

samråd med Fotbollsektionen.

§ 5.

Skattmästarens åtgärd att teckna föreningen för 

Kr. 60:- till bröllopsgåva åt skidåkaren Harald Hed

jerson godkändes.

§ 6.

På framställning från Boxningssektionen anslogs 

intill Kr. 100:- till hedersgåva åt nyblivne europa- 



mästaren Olle Tandberg. Åt herrar Bertil Carlson, Åke 

Löwgren och sekreteraren uppdrogs att avgöra ifråga om 

gåvans art samt ifråga om arrangemang vid densammas 

överlämnande.

§ 7.

Svenska Fotbollförbundets skrivelse av 5 maj be

träffande fotbollspelaren Pelle Karlsson och lagleda

ren Einar Svensson ådömda straff för förmenta försyn

delser i samband med seriematch mot I.K. Sleipner den 

25 april föredrogs och lades till handlingarna.

§ 8.

Sedan redogörelse lämnats för de förhandlingar 

som förts beträffande vänskapsmatcher i fotboll mot 

de ungerska lagen Bocskay och Szeged samt det öster

rikiska First Club Vienna, överlämnades åt V.U. att i 

samråd med Fotbollsektionen träffa eventuella matchav

tal.

§ 9.

Tacksägelseskrivelser föredrogos från kapten Ei

nar Råberg för bekomna föreningens guldplakett och från 

fanjunkare Oscar Ritzler för förtjänstdiplom och inbju

dan till årsfesten å Riche.

§ 10.

På sekreterarens förslag beslöts att tilldela le

daren i Narva Boxningsklubb, Arvid Lundqvist, förening

ens förtjänstdiplom som erkänsla för gott samarbete.

§ 11.

På egenhändiga ansökningar invoterades följande 

nya medlemmar i föreningen:

6608. Stig L. Söderlund
6609. E. Torsten Andersson
6610. Uno Paulsson

6611. Karl-Axel Axelsson
6612. Stig A.E. Leijon

§ 12.

Efter föredragning av offert från E. Angarths Mö

belaffär uppdrogs åt i samband härmed utsedda lokal- 



kommitterade hrr Einar Svensson och Holger Carlsson 

att till ett pris av intill 600:- kronor låta bestäl

la 1 st. sessionsbord, 1 st. karmstol (ordförande

stol) och 14 st. övriga stolar, samtliga möbler ut

förda i bonad ek.

Skattmästaren, vilken framhöll att föreningens 

ekonomiska möjligheter under den närmaste framtiden 

måste betraktas som synnerligen oklara, reserverade 

sig mot denna beställning.

§ 13.

Med sekreteraren-skattmästaren och hr Blomström 

som opponenter och lagledaren jämte hr Holger Carls

son som bemötande part framfördes under ett par tim

mars diskussion kritik mot omständigheter kring fot

bollagets iråkade nedflyttningsposition i Allsvenska 

serien. Sedan till protokollet antecknats hr Blomströms 

yrkande på tillsättande av en speciell fotbolltränare, 

bordlades frågan på hr Åke Löwgrens förslag.

§ 14.

Allm. Idrottssektionens framställning om att få 

förhyra 6 st. skåp för tränande medlemmar å Kristinebergs 

idrottsplats godkändes.


