
PROTOKOLL fört vid Överstyrel

sens sammanträde i klubblokalen i Sta

dion måndagen den 8 november 1937.

Närvarande: hrr Nordenskjöld, Ahlström, Hol
ger Carlsson, Nils Carlsson, Gar
pe, Lindgren, Löwgren, Norling, 
Schiöler, Svensson och Bertil 
Carlson jämte revisorn hr Swan
berg.

Dessutom övervars mötet av 
förutvarande styrelseledamoten 
hr Gunnar Rönn.

Förfall hade anmälts av hr 
Schörling på grund av sjukdom.

§ 1.

Ordföranden öppnade sammanträdet och överlämnade 

till hr Rönn den till årsmötet honom tillerkända för

tjänstplaketten i guld, för vilken uppmärksamhet hr 

Rönn uttalade sitt tack.

§ 2.

Ordföranden frambar till vice ordföranden, hr Nor

ling, föreningens tack för den charmanta rökuppsats av 

rostfritt stål, som av hr Norling skänkts till klubblo

kalen.

§ 3.

Protokollet från Överstyrelsens sammanträde den 

29 september föredrogs och godkändes.

§ 4.

Skidsektionens framställning om ett anslag å Kr.

1.481:05  för utjämnande av skuld till sektionsordfö

randen, hr N.A. Hedjerson, hänsköts till V.U. för be

handling.

§ 5.

På framställning av Handbollsektionen anslogs Kr.

200:- för inköp av diverse materialier.



§ 6.

På framställning från Damsektionen anslogs Kr. 

40:50 till inköp av 18 st. klubbmärken till bandy

dräkter.

§ 7.

En framställning från Stockholms Fotbolldomare

klubb om ekonomiskt bidrag för genomförande av en 

fotbollmatch avböjdes.

§ 8.

På framställning av medlemmen Harry Wolff om bi

drag till bestridande av kostnader för en till följd 

av boxningsskada nödvändig näsoperation beslöts att 

ur Hjälpfonden anslå Kr. 100:-.

§ 9.

En framställning från Väsby Sanatoriums Understöds

förening om bidrag till dess julinsamling avböjdes.

§ 10.

Sekreteraren redogjorde för att den tillämnade 

höstfesten i Berns måst inställas av anledning, som 

kunde läggas Bernsdirektionen till last, men meddela

de att han tillsammans med hr Thyreli träffat avtal 

med direktionen för Fenix-Kronprinsen om festens för

läggande till detta etablissemang lördagen den 4 feb

ruari 1938 samt att dessutom första novemberlördagen 

1936 vore reserverad för föreningens räkning å samma 

plats. - Hr Ahlströms mandat som Ö.S:s representant i 

festkommittén prolongerades.

§ 11.

Från Brandkårens Idrottsklubb föredrogs skrift

ligt tack för hedersgåva (silveradress) vid 25-års

jubileet. - Ordföranden meddelade i samband härmed 

att han vid jubileumsfesten i Stadshuset för förening

ens räkning fått mottaga Brandkårens I.K:s bronspla

kett.



§ 12.

Sekreteraren meddelade att han genom represen

tanter för Bowlingsektionen erhållit erbjudande om, 

att sektionen vore villig att till klubblokalen över

lämna en av 2-mannalag (Östen Eriksson och Gustaf Ek

berg) för alltid erövrad oljemålning av konstnären 

Anshelm Dahl, men att sektionen antydningsvis hölle 

det för skäligt att föreningen som kompensation upp

ställde ett annat vandringspris för sektionens räkning.

Hr Rönn erbjöd sig omedelbart att personligen 

svara för ett sådant ersättningspris, ett löfte som 

kvitterades med Ö.S:s varma tack.

§ 13.

Efter av vice sekreteraren på Riksidrottsför

bundets Idrottsplatskommittés vägnar gjord framställ

ning beslöts att kostnadsfritt låta kommittén dispone

ra klubblokalen i Stadion för hållande av en idrotts

platsledarekurs under tiden 24-27 november, varje dag 

kl. 9-17.

§ 14.

På egenhändiga ansökningar invoterades följande

nya medlemmar i föreningen:

6631. E. Birger Jansson
6632. Harry B.G. Eriksson
6633. Karl H.N. Petersson
6634. Stig A.A. Nordberg
6635. Alf K.S. Grahnberg
6636. Tore H. Klang
6637. Sven G. Nilsson
6638. Knut O.V. Dahlberg
6639. L.A. Gunnar Moback

6640. Marcus Johansson
6641. Göte Walfr. Lindgren
6642. A. Jonas Mattsson
6643. Börje Hedman
6644. Stig F. Mareld
6645. Sten Hedberg
6646. Lars F.K:son Barr
6647. Erik Schylander

§ 15.

Herr Einar Svenssons förslag att samtliga före

ningens sektionsstyrelser skulle väljas å stora års

mötet bordlades till kommande Ö.S.-sammanträde.

Nästkommande Ö.S.-sammanträde fastställdes till 

måndagen den 22 november kl. 8 e.m. å vanlig plats.



§ 17.

På framställning av Fotbollsektionen beslöts att 

uppdraga åt Sällskapet Gamla Djurgårdare att snarast 

möjligt arrangera en kamratafton i klubblokalen, var

till Ö.S. skulle kallas för att med Sällskapet dryfta 

en del för föreningen viktiga frågor.

§ 18.

Med anledning av en vid Stockholms Bandyförbunds 

årsmöte framförd protest mot hr Einar Svenssons val

barhet i egenskap av avlönad tränare beslöts att hos 

Riksförbundets Förvaltningsutskott påpeka att det till 

hr Svensson utgående arvodet, Kr. 200:- pr månad, är 

att betrakta som ersättning för sekreterareuppdrag in

om Fotboll- och Bandysektionerna jämte gage för ledan

de av idrottsgymnastik för ett flertal av föreningens 

sektioner.

§ 19.

Till bedrivande av föreningens bandysport bevil

jades ett anslag av intill 800:- kronor. Eventuella 

kostnader härutöver skulle underställas C.S:s prövning.

Till bandyledare utsågs hr Einar Svensson att med 

sig adjungera nödvändiga biträden.


