
Protokoll

fört vid Djurgårdens I. F:s Överstyrelse 

sammanträde mandagen den 22 nov, 1937 i 

klubblokalen, Stadion.

Närvarande: hrr B. Nordenskjöld, Bertil 

Carlsson, Holger Carlsson, Hans Garpe, 

Nils Karlsson, O. Schiöler, Einar Svens

son.

§ 1.

Förklarade ordf. B. Norenskjöld sammanträdet öppnat samt före

drog föredragningslistan för sammanträdet vilken godkändes i före

liggande skick.

§ 2.

Till Örgrytes I.S:s 50-årsjubileum den 4 dec. förelåg inbju

dan, att sända representant och beslutade Ö. S. att utse Förening

ens ordf. att representera föreningen och överlämna dess guldpla

kett. I förfall för ordf. utsågs v. ordf. hr Axel Norling.

§ 3.

Brottningsektionens, pr telefon till klubblokalen, framförda 

begäran, att av Föreningen erhålla bidrag till sändande av brotta

re att tävla i landsorten avslogs Ö.S. ansåg sig ej kunna bevilja 

anslag enär sektionen ej saknade disponibla penningmedel. Ö.S. ut

uttryckte även nu sin önskan att från sektionen erhålla en ekono

misk tablå över dess tillgångar.

§ 4.

På framställning från skidsektionen beslutades att igångsätta 

de behövliga förarbeten till anordnandet av Saltsjöbadsdagen den 

6 mars 1958 samt att Föreningen svarade för eventuell uppkommen 

förlust som dessa förarbeten kunde medföra i händelse av tävling

arnas inställande.



§ 5.

Beslutades att betala den förlust som uppkommit å Skidsektio

nens verksamhet under arbetsåret (säsongen) 1936-1937 som i för

skott utbetalats av sektionens ordf. hr N. A. Hedjersson. Be

loppet uppgick till kronor 1481.05:- enligt framlagda verifikationer.

§ 6.

Beslutades att bifalla den avhr O. Schiöler framställda öns

kemålet, att för sändande av längdlöpare till Norrland för träning 

erhålla anslag efter insändande av namnförslag, för behandling av 

V. U., på de skidlöpare som kunde komma ifråga.

§ 7.

Upptogs till behandling den från föregående sammanträde bord

lagda frågan angående sektionsstyrelsernas väljande på årsmötet. 

Sedan hrr Einar Svensson, O. Schiöler m. fl. yttrat sig besluta

de Ö.S. att bordlägga frågan.

§ 8.

Beslutade Ö.S. att till kassör i fotbollssektionen utse hr 

Holger Carlsson, samt uttalade styrelsen sig för att fotbolls

sektionen skulle i samma utsträckning som övriga sektioner in

om Föreningen arbeta självständigt med bl. a. val av styrelse 

och hållande av sektionssammanträden.

§ 9.

Enär inget vidare för dagen förelåg till behandling förklarade 

ordf. sammanträdet avslutat.


