
PROTOKOLL fört vid överstyrel

sens 1:sta konstituerande sammanträde i 

klubblokalen i Stadion onsdagen den 20 

april 1938.

Närvarande: hrr Nordenskjöld, Nils Carlsson, 
Lindgren, Löwgren, Schiöler, 
Svensson, Bertil Carlson och 
Lundberg.

Förhinder hade anmälts av hrr 
Blomström, Holger Carlsson, Nor
ling och Wasström. Av dessa in
fann sig sedermera hr Carlsson 
vid sammanträdets slut.

§ 1.

Protokollet från överstyrelsens sammanträde den 

1 april föredrogs och godkändes.

§ 2.

Följande Ö.S.-arvoden fastställdes för arbetså

ret 1938-39:

Kr. 500:- till sekreteraren;

” 500:- ” skattmästaren.

Resterande Kr. 500:- från av årsmötet anslagna 

arvodesmedel reserverades för framtida ev. behov.

§ 3.

Av sedan fjolåret icke disponerade arvodesmedel 

tillerkändes hr Holger Carlsson Kr. 350:- för utövan

de av vice sekreterare- och kassörskap under 1937-38.

§ 4.

Ö.S:s konstituering samt val av V.U. bordlades 

med anledning av ett flertal ledamöters frånvaro.

§ 5.

För föreningens bankräkningar beslöts att bibehål

la hittillsvarande förbindelser med Stockholms Enskil

da Bank, Södermanlands Enskilda Bank och Östergötlands 

Enskilda Bank.



§ 6.

Ordföranden, vice ordföranden och skattmästaren 

befullmäktigades att tillsammans två av dessa trenne 

teckna föreningen vid bankuttag.

§ 7.

Skattmästaren och vice skattmästaren befullmäkti

gades att var för sig teckna föreningen vid utkvitte

ring av värdepost samt genom checker och postväxlar in

löpande likvider.

§ 8.

Skattmästaren och vice skattmästaren befullmäkti

gades att var för sig teckna föreningen vid utkvitte

ring av medel från arrangemang å olika idrottsplatser.

§ 9.

Biljettpriserna vid vårsäsongens seriematcher å 

Stadion fastställdes till 1:-, 2:- och 3:- kronor.

§ 10.

Hr Karl Lundberg utsågs att vara hr Ahlström be

hjälplig med stadgerevideringen. Så snart kommitterade 

vore färdiga med sitt arbete, skulle det utarbetade 

nya stadgeförslaget underställas Ö.S:s granskning.

§ 11.

Till skattmästare i Fotbollsektionen utsågs av 

Ö.S. hr Holger Carlsson.

§ 12.

På förslag av hr Nils Carlsson uppdrogs åt 

hrr Lindgren, Holger Carlsson och Sundholm att utarbe

ta förslag till ett redovisningssystem mellan sektio

nerna och Ö.S., på det att en överblick av föreningens 

ekonomiska ställning må kunna ligga tillgänglig ungefär 

varannan månad.

§ 13.
Efter diskussion ang. fribiljetter till seriematch

erna i Stadion beslöts att framdeles uttaga högst 200 

sådana till varje match.



§ 14.

Åt sekreteraren uppdrogs att hos Stadionstyrelsen 

ansöka om frikort för Ö.S:s ledamöter.

§ 15.

Med anledning av Skidfrämjandets framställning i 

skrivelse av 26 mars, dels om bidrag till avstäng

nings- och reparationskostnader vid tävlingar i Fis

kartorpet, dels ock om ett stödjande intyg till dess 

ansökan om tipsmedel för nytt läktarbygge i Fiskar

torpet, beslöts att efterhöra vilket bidragsbelopp 

vederbörande hade tänkt sig få debitera D.I.F. samt 

att stå Främjandet till tjänst med ifrågavarande in

tyg.

§ 16.

Med anledning av bekommen lista till nationalin

samlingen till Konungens 80-årsdag beslöts att teckna 

föreningen för ett bidrag på 100:- kronor.

§ 17.

Frågan ang. eventuella åtgärder beträffande Salt

sjöbadens skidbacke bordlades.

§ 18.

Hr Löwgren anhöll att till protokollet få anteck

na sitt tack för förtjänstmedaljen i silver, vilken 

han mottog vid årsmötet.

§ 19.

Från Fotbollsektionen meddelades genom hr Svens

son att vårsäsongens matcher tills dato lämnat ett 

överskott på c:a 4.500:- kronor.

§ 20.

Fotbollsektionen meddelade att överenskommelse 

träffats med Hammarby I.F. om delning 50-50 % vid de 

stundande inbördes seriematcherna, vilka båda skulle 

spelas å Stadion.



§ 21.

Boxningssektionen meddelade genom hr Löwgren att 

överskottet från ”Amerika-boxningarna", c:a 2.100:- 

kronor, var bankinsatt å sektionens sparkassebok.

§ 22.

På sekreterarens förslag - på uppdrag av medlem

mar i Gamla Djurgårdare - beslöts att tilldela Birger 

Möller föreningens hedersmärke.


