
PROTOKOLL fört vid översty

relsens sammanträde i klubblokalen i 

Stadion onsdagen den 29 september 1937.

Närvarande: hrr Nordenskjöld, Ahlström (t.o.m. 
§ 15), Holger Carlsson, Lindgren, 
Löwgren, Schiöler, Schörling, 
Svensson och Bertil Carlson.

(Förhinder hade anmälts av hrr 
Nils Carlsson, Norling och Blom
ström. )

§ 1.

Protokollen från överstyrelsens sammanträden den 

7 juli och 23 augusti föredrogos och godkändes.

§ 2.

Åt Fotbollsektionens styrelse uppdrogs att i sam

råd med V.U. träffa överenskommelse om träningstider 

i Svea Livgardes gymnastiksal under vintersäsongen.

§ 3.

På framställning från Damsektionen beviljades den

samma ett anslag av 100:- kronor som bidrag till kost

nader för handbollträning.

§ 4.

Brottningssektionens av 28/9 daterade framställ

ning om ett anslag av 600:- kronor till täckande av 

utgifter för instruktion, träning och lokalhyra bord

lades i avvaktan å redovisning över sektionens ekono

miska ställning. V.U. befullmäktigades att efter att 

ha tagit del av dessa uppgifter fatta ståndpunkt till 

sektionens äskande.

§ 5.

En framställning från fotbolljuniorernas lagleda

re om att laget som uppmuntran skulle få företaga en 

resa till någon mellansvensk ort bordlades för att 

eventuellt upptagas till behandling under vårsäsongen.



§ 6.

Med anledning av en cirkulärskrivelse från Sven

ska Fotbollförbundet jämte i pressen bemärkta rykten

angående en eventuell omorganisation av det svenska 

seriesystemet beslöt överstyrelsen enhälligt att hos 

Sv.F.F. påpeka det naturvidriga i att segerlagen i 

Division II möjligen kunde undanhållas chansen till 

kvalificering för Allsvenska serien 1938-39 i enlig

het med vid den nu pågående seriesäsongens början gäl

lande bestämmelser.

§ 7.

Åt klubbmästaren, hr Thyreli, uppdrogs att i van

lig ordning söka arrangera en höstfest å Berns' Salon

ger, förslagsvis lördagen den 6 november. Hr Ahlström 

utsågs som Ö.S:s representant vid arrangemangen.

§ 8.

Fråga angående schackturnering i klubblokalen hän

sköts till föredragningslistan å nästkommande allmänna 

sammanträde.

§ 9.

Samma beslut fattades ifråga om en från A.B.F. be

kommen inbjudan till medlemmars deltagande i en före

läsningsserie betitlad ”Nytt och nyttigt för idrotts

folket”.

§ 10.

Allmänt sammanträde fastställdes att äga rum i 

klubblokalen onsdagen den 13 oktober kl. 8 e.m. Åt V.U. 

uppdrogs att eventuellt träffa avtal med en lämplig 

föredragshållare.

§ 11.

På egenhändiga ansökningar invoterades följande 

nya medlemmar:

6629. Kurt R.M. Johnson 6630. Hans Vilhelm Hagberg



§ 12.

På framställning från Allm. Idrottsektionen be

viljades densamma ett anslag av intill 200:- kronor 

till prisutdelning för säsongen 1937.

§ 13.

På framställning från Fotbollsektionen fastställ

des materialförvaltare Haglinds arvode under säsongen 

till 25:- kronor pr vecka.

§ 14.

På framställning från Boxningssektionen uppdrogs 

åt hr Einar Svensson att hos stadionchefen söka utver

ka tillstånd för sektionens aktiva medlemmar att sön

dagar mellan ungefär kl. 9 och 10.30 f.m. få disponera 

ett omklädnadsrum med dusch i Stadion, att utnyttjas 

vid boxarnes s.k. road working.

§ 15.

Sedan sekreteraren på-pekat att föreningen allt

sedan omkring 1930 häftade i skuld till hr Karl Gus

tafsson, Köping, för att belopp av omkring 5 engelska 

pound, vilken summa hr Gustafsson efter överenskommel

se med dåvarande D.I.F.-styrelsen telegrafremitterat 

förre tränaren J.S. Macconachie, uppdrogs åt hr Ahl

ström att från hr Gustafsson infordra verefierat krav.

§ 16.

Med anledning av en framställning från Fredriks

hofs Idrottsförening att i samband med D.I.F:s serie

match mot Skutskär söndagen den 17 oktober få arrange

ra entimmaslöpning om Jagares vandringspris jämte nå

gon annan friidrottstävling, uppdrogs åt hr Einar 

Svensson att föra underhandlingarna vidare och att,i 

händelse av överenskommelse om lämpligt program, till

sammans med V.U. träffa avtal med Fredrikshof. Den 

eventuella ekonomiska ersättningen till denna klubb 

fixerades till maximum 1.500:- kronor.



§ 17.

Genom öppen votering beslöts med 4 röster mot 1 

att låta föreningens B-lag deltaga i Allsvenska Reserv

lagsserien. Sekreteraren och vice sekreteraren nedlade 

sina röster, och hr Löwgren, vilken yrkade avslag, an

mälde reservation mot beslutet.


