
PROTOKOLL fört vid överstyrel

sens sammanträde i klubblokalen i Sta

dion måndagen den 7 mars 1938.

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

Hr Schiöler hade anmält för
hinder på grund av sjukdom.

§ 1.

Protokollet från överstyrelsens sammanträde den 

25 januari föredrogs och godkändes.

§ 2.

På skriftlig framställning från Handbollsektionen 

anslogs Kr. 85 till bestridande av supékostnader efter 

D.M.-segern den 6 mars.

§ 3.

Efter föredragning av kandidatförslag från sektio

nerna beslöts att vid årsmötet utdela föreningens he

der smärke till följande medlemmar:

Hilding Björklund 
Seth Edvardsson 
Majken Erikson 
Hans Garpe

Stig Lindström 
Uno Scherman 
Anna Svennberg 
Lars Tjernberg

Mot beslutet ifråga om den sistnämnde reserverade 

sig hr Nils Carlsson.

§ 4.

På förslag av hr Douglas Olsson (å Skidsektionens 

vägnar) beslöts att utdela föreningens mindre för

tjänstdiplom till följande personer för intresserat 

funktionärsarbete:

Per Gunnar Ekdahl Gunnar Palmberg
Edvin Johansson Nils Thurberg
Bror Palin Karl Erik Weimer

samt på ytterligare förslag av hr Olsson (å Oriente

ringssektionens vägnar) föreningens förtjänstplakett i 

brons till Martin Kellander, vilken genom upprepade 



prisdonationer och annorledes flerfaldiga gånger gyn

nat sektionen.

§ 5.

På V.U:s förslag beslöta att utdela förtjänstpla

kett till följande förtjänta personer:

guldplakett till Carl W. Petersén för stödjande 
verksamhet ifråga om fotboll;

silverplakett till Svante Fleetwood och Sven Nis
sing (Skidfrämjandet) för mångårigt 
samarbete ifråga om skididrott;

bronsplakett till Gösta Clausen och Ivar Friberg 
som posthum hyllning å deras resp.

50-årsdag; samma utmärkelse till: 
Sven Kling (Bromsten) för stödjande 
verksamhet ifråga om fotboll.

§ 6.

På förslag av hr Bertil Carlson beslöts att ut

dela föreningens förtjänstmedalj i silver jämte för

tjänstdiplom till Åke Löwgren för mångårigt uppoffran

de arbete inom Boxningssektionen

§ 7.

Hr Holger Carlsson rapporterade att överenskom

melse träffats med Fredrikshofs I.F. ifråga om förläg

gande av ”D.N:s stadslöpning" tillsammans med serie

matchen D.I.F. - Grängesberg den 22 maj. De ekonomis

ka villkoren hade fastställts till 30 % å influtna en

tréavgifter sedan Kr. 2.200:- kronor jämte nöjesskatt 

och Svenska Fotbollförbundets matchprovision avdragits. 

Minimigaranti: 1.200:- kronor.

§ 8.

Sekreteraren meddelade att adjungerade klubbmäs

taren hr Thyreli träffat avtal med Gillet om att där

städes förlägga årsmötet tisdagen den 5 april. Åt hr 

Blomström uppdrogs att i samråd med hr Thyreli utfor

ma ett eventuellt nöjesprogram utan anlitande av be

talade yrkesartister.

§ 9.

Hr Ahlström meddelade på hr Blomströms interpel

lation att hans utarbetande av förslag till revidera



de föreningsstadgar fortskridit ett väsentligt stycke. 

Frågan angående stadgerevisionens fullföljande bord

lädes till dess den nya styrelsen trätt i funktion.

§ 10.

För blomsterhyllning vid stigfinnare Victor Ols

sons bår föredrogs tackskrivelse från efterlevande ma

kan.

§ 11.

Arbetsårets sista Ö.S.-sammanträde fastställdes 

till onsdagen den 30 mars kl. 8 e.m.


