
PROTOKOLL fört vid Översty

relsens sammanträde i klubblokalen i 

Stadion onsdagen den 15 december 1937.

Närvarande: hrr Nordenskjöld, Ahlström, Hol
ger Carlsson, Nils Carlsson, Gar
pe, Lindgren, Löwgren, Norling, 
Schiöler, Schörling, Svensson, 
Blomström och Bertil Carlson.

§ 1.

Protokollen från överstyrelsens sammanträden den 

8 och 22 november föredrogos och godkändes.

§ 2.

V.U:s åtgärd, att hos Svenska Skidförbundet ansö

ka om att få förhyra Hammarby skidbacke för eventuellt 

tävlingsbehov, varav närmast preciserats D.M. i back

hoppning 1938, godkändes.

§ 3.

Då det ryktesvis förmälts att föreningens fram

ställning om tipsmedel till ombyggnad av Saltsjöbads

backen med största sannolikhet skulle komma att avslås, 

uppdrogs åt ordföranden och vice ordföranden att hos 

Förvaltningsutskottets ordförande, överstelöjtnant 

Bredberg, sondera förutsättningarna för framställning

ens behandling.

§ 4.

Sedan hr Ahlström föreslagit utarbe

tandet av en organisationsplan för insamling till 50-

årsjubileet 1941, uppdrogs åt ordföranden i Sällskapet 

Gamla Djurgårdare, hr Axel Schörling, att ställa sig i 

spetsen för en dylik jubileumsinsamling, vars avkast

ning skulle tillföras den tillgängliga Jubileumsfonden.

§ 5.

På egenhändiga ansökningar invoterades följande 

nya medlemmar i föreningen:



6648. Gösta A. Köhl
6649. K. Einar H. Lönn
6650. Bo L. Ternqvist
6651. Kurt B.E. Danielsson 
6652. Erik D. Peterson 
6653. Evert L.G. Larsson 
6654. J. Herbert Sjögren 
6655. Sven V. Johansson 
6656. K. Arthur Bergh 
6657. K. Sture Hägglund 
6658. E. Allan W. Larsson 
6659. Holger G.H. Obitz 
6660. Nils E. Nilsson

6661. Gösta J.E. Åkersten
6662. Enar W. Hellsten
6663. Anders C. Jackson
6664. Carl E. Gustav Torssell
6665. Hilding Hj. Wallin
6666. Bengt E. Burström
6667. Stig G. Gustavsson
6668. E. Åke Johansson
6669. Olle K.G. Malm
6670. Börge B. Burström
6671. Reidar Haugen
6672. Arild Schlytter

§ 6.

Från medlemmarna Gunnar Säwensten och Ragnar Dahl

stedt upplästes tack-kort för telegrafiska uppvaktning

ar å 50_årsdagar.

§ 7.

På framställning av Allm. Idrottsektionen anslogs 

Kr. 37:30, som förskotterats av kapten Schiöler för in

köp av diverse materialier.

§ 8.

Sedan hr Löwgren redogjort för de internationella 

boxningarna i Alvikshallen och Cirkus och å Boxnings- 

sektionens vägnar föreslagit någon art av tacksamhets- 

gärd åt tävlingarnas organisatör, redaktör Gustav Lind

blom, liksom åt de oförtrötteliga sektionsmedlemmarna 

Gustaf Bergman, Svante Rosén och Artur Litzén, hänsköts 

åt V.U. att i samråd med sektionsstyrelsen besluta an

gående sådana utmärkelser, så snart en ekonomisk tablå 

från tävlingarna förelåge.

För övrigt uttalade Ö.S. sitt samstämmiga tack 

till Boxningssektionen för utomordentligt välorganise

rade och genomförda arrangemang.

§ 9.

Ordföranden överlämnade till föreningens prissam

ling Brandkårens I.K:s bronsplakett, utdelad vid klub

bens 25-årsjubileum. - Ordföranden redogjorde dessutom 

för sin representation vid Örgryte Idrott Sällskaps 50-

årsjubileum den 4 december, varvid till Öis överlämnats 

föreningens guldplakett.



§ 10.

Ö.S.-ledamoten hr Hans Garpe meddelade att han 

från och med årsskiftet komme att bosätta sig å ort 

utom Stockholm, varför han anhöll att till nästin

stundande årsmöte få avträda sin plats i styrelsen.

Ordföranden frambar å Ö.S:s vägnar ett tack för 

den tid hr Garpe verkat inom styrelsen och önskade ho

nom ett hjärtligt välkommen åter så snart omständighe

terna medgåvo detsamma.

§ 11.

Fotbollsektionen meddelade att prisutdelning för 

juniorlagets serie- och mästerskapsseger utlysts till 

följande dag, torsdagen den 16 december, i klubbloka

len.

§ 12.

Efter påpekande från hr Svensson att Stadionsty

relsen gjort antydan om att densamma ej så gärna såge 

en mängd D.I.F.-medlemmar utöver Fotbollsektionens ut

nyttja Stadion till träningskvarter, uppdrogs åt sekre

teraren att - under förutsättning kontraktet med Stadi

on endast medgav fotbollträning - tillskriva de övriga 

sektionerna med hänvisning till kontraktets bestämmel

ser.

§ 13.

Frågor utom dagordningen dryftades vid en omedel

bart efter mötet anordnad kamratsupé å Hotell Atlantic, 

varest dygnets sista timmar förflöto i en gryende jul

stämnings fridfulla tecken.


