
PROTOKOLL fört vid Överstyrel

sens sammanträde i klubblokalen i Sta

dion onsdagen den 7 juli 1937.

Närvarande; hrr Nordenskjöld, Ahlström (fr.o.m. 
§ 4), Holger Carlsson, Lindgren, 
Löwgren, Norling (fr.o.m. § 4), 
Schörling, Svensson och Blomström.

§ 1.

Protokollet från Överstyrelsens sammanträde den 

14 juni föredrogs och godkändes.

§ 2.

Under utredningen beträffande Gais-spelaren Erik 

Berndtsson (se föreg. Ö.S.-protokoll, § 9) hade från 

Svenska Fotbollförbundets Seriekommitté ingått en skri

velse av 28/6, vari meddelades att Seriekommitténs un

dersökning i saken tillfullo klarlagt B:s berättigande 

att deltaga i matchen mot Djurgården den 6/5.

I frågan rapporterade vidare hr Holger Carlsson 

att han icke funnit anledning att på ort och ställe 

- i Varberg alltså - göra några personliga efterforsk

ningar .

§ 3.

Hr Einar Svensson redogjorde för A-lagets fotboll

turné till Estland, vilken givit glädjande idrottsligt 

resultat: 4 segrar på 4 matcher. Att kostnaderna kom

mit att överskrida de ursprungligen kalkylerade, berod

de i första hand på missförstådda underhandlingar mel

lan matchförmedlaren, redaktör Stille i Svenska Dagbla

det, och de estländska arrangörerna. Dessa underhand

lingar (i brev- och telegramform) jämte redovisning 

för turnén skulle senare föreläggas överstyrelsen.

§ 4.

Hrr Ahlström och Norling, direkt anlända från en 

konferens med hr Birger Nylund och kapten Eric Frick, 

redogjorde för det förarbete som vidtagits ifråga om



Saltsjöbadsbackens ombyggnad. Kalkylerna utvisade att 

ett uppförande av en backe med 50 à 55 meters hoppka

pacitet ungefärligen skulle kunna finansieras genom 

ett bidrag på 50.000:- kronor från Saltsjöbadsbolaget

och ett anslag intill samma belopp från statliga tips 

medel.

Åt kommitterade uppdrogs att arbeta vidare på 

projektets lösning.

§ 5.

På framställning från Damsektionen anslogs 35:- 

kronor till bestridande av kostnaderna för en flick

orientering i september månad.

§ 6.

Med anledning av att föreningens utsago inford

rats angående ifrågasatt lämplighet av instiftandet 

av ett specialförbund för orientering, beslöt Ö.S. 

att, ehuru ytterst tveksam ifråga om nyttan av en dy

lik organisation, uttala sig för det nyföreslagna för

bundet. Detta något paradoxala ställningstagande för

anleddes främst av de önskemål som framkommit från 

Orienteringssektionen.

§ 7.

Sedan Överstyrelsen uttalat sig för en tillämp

ning av följande årsavgifter från och med ingången av 

1938:

t.o.m. 16 år.................................................. Kr. 1:-
17-20 år jämte damer............................... " 3:-
fr.o.m. 21 år................................................ ” 5:-

beslöts att från och med årsskiftet införa paginerade 

medlemskort i enlighet med ett av sekreteraren före

tett provtryck och att utföras i tre skilda färger 

med hänsyn till de olika avgiftsklasserna.

§ 8.

Av hr Ahlström föredrogs en till honom från 

Stockholms Stad ställd skrivelse beträffande från 

förre Tranebergsvaktmästaren Birger Gillström fram-



ställda krav på ersättning för extra arbete å idrotts

platsen under åren 1930-35. Då hr Gillströms yrkande 

icke kunde anses beröra det löneavtal, som varit gäl

lande mellan honom och föreningen, överlämnades till 

hr Ahlström att personligen delgiva Stockholms Stad 

föreningens synpunkt i denna fråga.

§ 9.

Ett av hr Löwgren framställt yrkande på beslut 

ifråga om fotbolledarens arvode bordlades i avvaktan 

å förslag från V.U. i denna fråga, vilket skulle före

ligga till kommande Ö.S.-sammanträde.

§ 10.

V.U:s godkännande och beställning av ny fotboll

dräkt i enlighet med tidigare framvisat förslag sank

tionerades med hr Ahlström som reservant. Mot princi

pen att icke underställa denna fråga föreningens pröv

ning reserverade sig vidare hrr Löwgren och Blomström.


