
PROTOKOLL fört vid Översty

relsens sammanträde i klubblokalen i 

Stadion måndagen den 14 juni 1937.

Närvarande: hrr Nordenskjöld, Holger Carls
son, Garpe, Lindgren, Löwgren, 
Norling, Schiöler, Schörling, 
Svensson, Blomström och Bertil 
Carlsson.

§ 1.

Protokollet från Överstyrelsens sammanträde den 

12 maj föredrogs och godkändes med uppdrag åt sekre

teraren att komplettera § 7 med anteckning om Över

styrelsens solidaritet med lagledaren Einar Svensson 

och fotbollspelaren Pelle Karlsson ifråga om den i 

nämnda § berörda kontroversen i samband med Sleipner

matchen den 25 april.

§ 2.

På framställning från Orienteringssektionen be

viljades densamma ett anslag av 300:- kronor för verk

samheten under stundande säsong.

I samband härmed uttalade Överstyrelsen ett ön

skemål att dylika sektionsframställningar i regel må 

upptaga specifikation över sökta medels tillämnade 

användning.

§ 3.

överstyrelsen beslöt att godkänna Svenska Fot

bollförbundets förslag till ändring av Svenska Serien, 

Division II, under förutsättning att samtliga kvalifi

cerade 5 stockholmslag finge deltaga i samma grupp.

§ 4.

Sedan hr Svensson redogjort för en genom Svenska 

Dagbladets förmedling träffad överenskommelse om fot

bollturné till Estland (Tallinn och Pernau) beslöts 

att anslå intill 1.500:- kronor för att möjliggöra 

resans genomförande.



§ 5.

På skriftligt framlagt förslag av hr Ahlström, 

vilken till följd av utlandsresa anmält förfall vid 

dagens sammanträde, beslöts att reengagera hr Einar 

Svensson som fotbolltränare och ledare för A-laget. 

Till U.K. utsågos hrr Svensson och Garpe att med sig 

eventuellt adjungera A-lagets kapten, under förut

sättning att sysslan ifråga bekläddes av en verkligt 

rutinerad och omdömesgill spelare.

§ 6.

Ett av hr Ahlström framfört förslag om kvartals

bokslut eller tätare revisionsrapporter bordlades.

Hr Holger Carlsson anhöll att till protokollet 

antecknades hans ogillande av förslaget.

§ 7.

Till Saltsjöbadskommitté (beträffande skidbac

ken) utsågos hrr Ahlström (sammankallande), Norling 

och Birger Nylund.

§ 8.

Tacksamhetsskrivelser föredrogos från Harald 

Hedjerson för bröllopspresent och från Bowlingsek

tionen för anslaget till Karlstad-resan, under vil

ken S.M. för tvåmannalag hemförts till föreningen.

Europamästaren Olle Tandberg frambar genom hr 

Löwgren sitt tack för den minnesgåva (silverfat) han 

fått mottaga som erkänsla för sin stora boxnings

framgång.

§ 9.

Med anledning av ett i pressen cirkulerande ryk

te att en av Gais under vårsäsongen använd spelare, 

Erik Berndtsson, icke skulle vara kvalificerad för 

seriespel under denna tid uppdrogs åt sekreteraren 

att hos Svenska Fotbollförbundet begära utredning i 

frågan samt åt hr Holger Carlsson att själv eller 

genom ombud verkställa en undersökning inom det eller 

de distrikt, varest Berndtsson kunde förmodas ha re



presenterat under de stipulerade 90 dagarnas över

gångstid före den 6 maj, då han deltagit i Gals' lag 

mot Djurgården.

§ 10.

Sedan sekreteraren förevisat ett uppskisserat 

förslag till ny klubbdräkt för fotbollspelarne, ut

talades som ett allmänt önskemål att en något glada

re färgkombination än den nuvarande måtte kunna fram

bringas. Åt sekreteraren uppdrogs att införskaffa 

prov på hel uppsättning för en spelare i enlighet 

med den föreliggande skissen och att vid lämpligt 

tillfälle låta demonstrera detta dräktförslag.

§ 11.

Ordföranden rekapitulerade den nu slutspelade 

allsvenska seriesäsongens många vedermödor och bitt

ra motgångar, avtackade lagledaren för ett aldrig 

svikande intresse och tillönskade honom och laget 

bättre framgångar under den stundande säsongen.

§ 12.

På framställning från Allm. Idrottssektionen 

överlämnades till densamma ett vid Propagan

datävlingarna 1936 erövrat pris (nysilver) att upp

sättas som vandringspris inom sektionen.

§ 13.

På egenhändiga ansökningar invoterades följande 

nya medlemmar:

6613. Rolf G.L. Gahnström
6614. Gösta L. Wiberg
6615. N. Sture Lundgren
6616. Sture Söderström
6617. Edvin Karlsson

6618. N. Evald Nilsson
6619. K. Hjalmar Regell
6620. S. Roland Pettersson
6621. J. Yngve Hellenborg
6622. Stig L.M. Svensson


