
PROTOKOLL

fört vid sammanträde med

Överstyrelsen för Djurgårdens I.F. 

måndagen den 23 aug.1937 å Klubb

lokalen, Stadion.

Närvarande: hrr B. Nordenskjöld, A. 

Norling, Holger Carlsson, E. Ahlström, 

H. Garpe, Nils Carlsson, Åke Löwgren, 

O. Schiöler, A. Schörling, Einar 

Svensson, Bertil Carlsson samt Före

ningens revisor hr Karl Sundholm.

§ 1.

Förklarade Föreningens ordförande sammanträdet öppnat.

§ 2.

Föredrogs o. godkändes den för sammanträdet uppgjorda föredrag

ningslistan.

§ 3.

Redogjorde hr Axel Norling för förberedelsearbetet för erhållan

de av tipsmedel för byggande av den nyplanerade skidbacken i Saltsjö

baden. av redogörelsen framgick att kostnadsförslaget slutade på en 

summa av 121.000:- kr., därav hade Saltsjöbadsbolaget ställt 50.000:- 

kr. till dispostion och ansökan ingivits till Riksidrottsförbundet 

med begäran om erhållande av 71.000:- kr. av tipsmedel. Styrelsen god

kände med tacksamhet den tillsatta kommitténs nedlagda arbete för den

na sak.
§ 4.

Föredrogs och behandlades en skrivelse från Brottningsektionen, 

vilken begärde att till Föreningen få av inkomna årsavgifter inle

verera 1 kr. pr inbetald årsavgift i stället för nu högre utgående be

lopp samt att av samtliga medlemmar i sektionen få uttaga en årsavgift 

av 5 kr. oavsett ålder.

Ö.S. beslutade på förslag av V.U. att icke bifalla sektionens 

begäran enär det var en stadgeändringsfråga, som Ö.S. ej utan Föreningens



hörande kunde fatta ett beslut i. Ö.S. beslutade att infordra 

en ekonomisk tablå över Brottningsektionens ställning samt att 

därefter vid visat behov giva sektionens ekonomiskt stöd i form 

av ett anslag.

5.

Att som gåva till A-lagsspelarna, som deltagit i Allsvenska 

Serien spelåret 1936-37, beslutade Ö.S. att ställa ett belopp av 

3.200 kr. till disposition och på förslag av hr Hans Garpe till

dela 16 spelare med ett minimimatchantal av 8 spelade seriematcher 

ett presentkort lydande på 200 kr. vardera. Beslutet fattades med 

5 röster mot 2. Hr E. Ahlströms förslag att tilldela varje spe

lare ett presentkort lydande på 100 kr. erhöll 2 röster.

§ 6.

Uppdrogs åt v. sekrt. att ingå till Svenska Fotbollsförbun

dets seriekommitté med anhållan att få vidtaga dessa av Ö.S. be

slutade dispositionerna.

§ 7.

Bifölls V.U:s förslag, att till Juniorlaget med reserver 

högst 15 spelare, som erövrat Juniormästerskapet 1937 inköpa 

ett pris till en kostnad av högst 10 kr. pr styck.

§ 8.

Föredrogs en skrivelse från Gymnastikklubben Hermes med be

gäran att vid en av Föreningens hemmamatcher få göra en gymna

stikuppvisning. Ö.S. tillstyrkte skrivelsen och beviljade ett an

slag av 200 kr.

§ 9.

Enligt Svenska Fotbollsförbundets seriebestämmelser uttalade 

sig Ö.S. för att fotbollsmatchen D.I.F.- Bollnäs G.I.F. skulle 

spelas kl. 1.30, söndagen den 29 aug.



§ 10.

Beslutades att arvodet till A-lagsledaren hr E. Svensson 

skulle utgå med 200 kr. i månaden samt att kompensation skulle 

utgå för telefonräkningens mellanskillnad från lägre till högre 

taxa.

§ 11.

Beslutades att arvodesfrågan för materialförvaltaren inom 

fotbollssektionen skulle av 0,S. behandlas vid nästkommande Ö.S.-

sammanträde.

§ 12.

Behandlades frågan ang. fribiljetter till Föereningens hem

mamatcher å Stadion, varvid Ö.S. beslutade att uppdraga åt V.U. att 

med hr E. Svensson undersöka möjligheten att för Föreningens med

lemmar mot uppvisande av medlemskort för betald årsavgift erhålla 

en biljett till Stadions P-sektion mot en avgift av 1 krona. Bil

jetterna skulle förslagsvis utlämnas tisdagar och torsdagar å 

Klubblokalen i Stadion.

§ 13.

Överlämnades genom Allm Idrottssektions ordf. hr O. Schiöler 

tre stycken erövrade priser samt beviljade Ö.S. ett anslag av 50 kr. 

för inköp av ett nytt vandringspris att tävlas om inom sektionen.

§ 14.

Föredrogs en tackskrivelse från Bocskay Futball Club, Debrecen, 

för det hjärtliga och älskvärda mottagande som ägnats dem vid dess 

besök i Stockholm.

§ 15.

Sanktionerade Ö.S. Boxningssektionens anhållan om, att i bör

jan av dec. månad få arrangera internationella boxningstävlingar.



§ 16.
Invoterades medlemmarna n:ris

6623. Henry Öhman
6624. Hans G. Andersson
6625. Bror Anders Uhlén

§ 17.
Enär inget vidare till behandling förelåg förklarade ordf. 

sammanträdet avslutat.

6626. Hadar Persson 
6627. Olle Taflin 

6628. Nils Arne Bengtsson


