
PROTOKOLL fört vid översty

relsens sammanträde i klubblokalen i 

Stadion tisdagen den 25 januari 1938.

Närvarande: hrr Nordenskjöld, Ahlström, Hol
ger Carlsson, Lindgren, Löwgren, 
Schiöler, Schörling, Svensson och 
Blomström.

Förhinder hade anmälts av hrr 
Nils Carlsson och Norling.

§ 1.

Protokollet från Överstyrelsens sammanträde den 

15 december föredrogs och godkändes.

§ 2.

Ordföranden rapporterade att han, i enlighet med 

föregående Ö.S.-sammanträdes uppdrag, tillsammans med 

vice ordföranden uppvaktat överstelöjtnant Ernst Bred

berg ifråga om ingiven ansökan om tipsmedel till Salt

sjöbadsbacken. F.U.-ordföranden hade icke kunnat avgi

va något yttrande i ärendet utöver det officiella ut

slag, som sedermera meddelats i skrivelse från Riks

förbundet av 19 januari, vari kort och gott bekantgjor

des att ifrågavarande ansökan ”lämnats utan bifall”.

§ 3.

V.U. rapporterade att det i samråd med Boxnings

sektionen beviljat en uppmuntran till boxningsfunktio

närerna Gustaf Bergman, Svante Rosén och Artur Litzén 

i form av presentkort å resp. 150:-, 75:- och 50:- kro

nor. Hr Ahlström anmälde reservation mot beloppens 

storlek och mot att detaljerad redovisning från de in

ternationella boxningarna ej förelåge, vilket senare 

av hr Löwgren försvarades med att en uppgörelse med 

arrangörer i Eskilstuna ännu ej klarerats.

§ 4.

På förslag av Boxningssektionen beslöts att till

dela redaktör Gustav Lindblom förtjänstplakett i sil

ver för utomordentlig hjälp med arrangemang av de in



ternationella boxningarna. Plaketten skulle överlämnas 

vid årsmötet, till vilket red. L. skulle inbjudas.

§ 5.

Följande tacksägelseskrivelser föredrogos: 

från Örgryte Idrott Sällskap för guldplakett och 
representation vid 50-årsjubileet den 4/12; 

från Sven Låftman för telegram å 50-årsdagen; 

från Carl Thunberg (massör) för bidrag till he
dersgåva å 50-årsdagen.

§ 6.

Allmänt sammanträde för val av ombud till för

bundsårsmöten fastställdes till onsdagen den 16 febru

ari i klubblokalen. Hrr Blomström (sammankallande) och 

Ahlström skulle i samråd med V.U. ordna föredrag, film

förevisning eller annan underhållning i samband med 

detta sammanträde, och åt hr Holger Carlsson uppdrogs 

att underhandla med Damsektionen angående event. anord

nande av en kaffebar.

§ 7.

Då Stockholms Fotbollförbunds årsmöte utlysts att 

äga rum före ovannämnda allmänna sammanträde, beslöt 

Ö.S. att uppdraga åt hr Einar Svensson (med hr Sigvard 

Bergh som suppleant) att vid detta tillfälle föra för

eningens talan och utöva dess rösträtt.

§ 8.

På hr Ahlströms förslag beslöts att undersöka möj

ligheterna för årsmötets förläggande till föreningens 

årsdag, den 12 mars.

§ 9.

Beträffande den till den 4/2 planerade Fenix-fes

ten meddelades att densamma på grund av rådande restau

rangkonflikt med största sannolikhet komme att fram

skjutas till den 26/2, naturligtvis under förutsätt

ning att lock-outen blivit hävd till denna dag.



§ 10.

Med anledning av förfrågan från Fredrikshofs I.F. 

om att få förlägga den s.k. D.N:s Stadslöpning i sam

band med föreningens seriematch mot Grängesberg den 

23 maj utsågs en kommitté, bestående av hrr Norden

skjöld (sammankallande), Holger Carlsson och Svensson 

(med hr Ahlström som suppleant), att med Fredrikshof 

och Dagens Nyheter närmare underhandla om den ekono

miska överenskommelsen vid ett event. samarbete.

§ 11.

Från Fotbollsektionen meddelades att hos stadens 

idrottsstyrelse ansökts om att för vänskapsmatcher i 

fotboll få disponera Stadshagens idrottsplats de två 

första möjliga speldagarna under vårsäsongen. Med I.K. 

Brage var preliminär överenskommelse träffad om med

verkan i en av dessa matcher mot en ersättning av 700:- 

kronor.

§ 12.

Från Sällskapet Gamla Djurgårdare meddelades att 

”invigningsfesten” i klubblokalen i början av december 

lämnat ett underskott av 60:- kronor. Ö.S. beslöt att 

föreningen skulle bidraga med hälften av denna kostnad 

(30 kronor).

§ 13.

På framställning från Brottningssektionen beslöts 

att sektionen vid sin årsfest den 29/1 skulle få dis

ponera klubbfanan. Hr Schörling ställde sig personli

gen ansvarig för lånet ifråga.

§ 14.

Sedan hr Ahlström fäst uppmärksamheten vid att i 

öst-, väst- och sydsvenska avdelningarna av Division II 

bildats serieföreningar, uttalade sig Ö.S. för förde

larna av en anslutning till en dylik sammanslutning 

inom norra gruppen, under förutsättning att en dylik 



komme att bildas. Till föreningens representanter vid 

eventuell sammankomst i detta syfte utsågos hrr Einar 

Svensson och Ahlström.

§ 15.

På egenhändig ansökan invoteras n:r 6673 Gustav 

Nicolaus Corva till medlem av föreningen.

§ 16.

Med ordföranden som inledare dryftades eventuel

la åtgärder mot medlemmar, som under senare tid re

presenterat andra föreningar i grenar som funnos upp

tagna på D.I.F:s program. Anmärkning framställdes 

dessutom mot några medlemmars mindre honnetta uppträ

dande under idrottsresor. Diskussionen avbröts utan 

beslut.

§ 17.

Efter nämnda diskussion förflyttade sig Ö.S.-le

damöterna till lokalens nedre regioner, där den lekam

liga välfägnaden i utomordentlig mån kunde tillgodo

ses, tack vare att hr ordföranden, besjälad av sedvan

lig omtänksamhet och hjärtegodhet, fullkomligt desa

vuerade rådande lockoutförhållanden. En åtgärd som 

till evärdelighet må hugfästas genom detta protokoll.

Tack, Nocke!


