
2:dra konstituerande

PROTOKOLL fört vid Översty

relsenssammanträde i klubblokalen i 

Stadion onsdagen den 4 maj 1938.

Närvarande: hrr Nordenskjöld, Ahlström, Hol
ger Carlsson, Nils Carlsson, 
Lindgren, Löwgren, Schiöler, 
Svensson, Wasström, Bertil Carl
son och Lundberg.

§ 1.

Protokollet från Överstyrelsens l:sta konstitue

rande sammanträde den 20 april föredrogs och godkän

des.

§ 2.

Överstyrelsen konstituerade sig sålunda:

Ordförande: B. Nordenskjöld 
vice d:o: A. Norling 
Sekr. och
skattm. : A. Lindgren 

vice d:o d:o: H. Carlsson 
Materialförv.: O. Schiöler 
vice d:o: N. Carlsson 
Klubbmästare: C. Blomström 
vice d:o: Å. Löwgren
Utan funktion: E. Ahlström, E. Svensson och 

K. Wasström.
Suppleanter: B. Carlson och K. Lundberg.

§ 3.

Till Verkställande Utskott valdes hrr Norden

skjöld (ordf.), Ahlström (vice d:o) och Lindgren och 

till suppleanter i V.U. hrr Nils Carlsson och Löwgren.

§ 4.

I fråga om planen på en ombyggnad av Saltsjöba

dens skidbacke uppdrogs - på hr Ahlströms förslag - 

åt ordföranden att med kapten Prick i Riksförbundets 

idrottsplatskommitté diskutera möjligheterna för att 

få fram en nyuppgjord konstruktionsritning.

§ 5.

Sekreteraren meddelade ifråga om det i § 15 före

gående protokoll omnämnda brevet från Skidfrämjandet 

att dess innebörd på grund av felformulering blivit



misstolkad och att inga ekonomiska krav förelåge från 

Främjandets sida.

§ 6.

Åt hr Ahlström uppdrogs att fullfölja arbetet 

med redigeringen av nya stadgar, och till hans medar

betare utsågs hr Karl Lundberg.

§ 7.

På förslag av hr Löwgren beslöts att hos styrel

sen för Svenska Flaggans Dag ansöka om en svensk fana 

som gåva i anslutning till föreningens kommande 50-

års jubileum.

§ 8.

Hr Bertil Carlson framställde på Boxningssektio

nens vägnar en begäran att för sektionens årsprisut

delning (event. i samarbete med Damsektionen) få dis

ponera klubblokalen en afton i maj. Sedan under 

diskussion framkommit att lokalen under just denna 

tid måste vara tillgänglig för fotbollspelarnas trä

ning de flesta dagar, återtog hr Carlson sin begäran.

§ 9.

Från hr Martin Kellander föredrogs ett skrift

ligt tack för vid årsmötet bekommen förtjänstplakett.

§ 10.

Fotbollsektionen delgav genom hr Holger Carlsson 

att sektionen tills datoa disponerade medel till ett 

belopp av Kr. 6.100:- deponerade å checkräkning med 

Stockholms Enskilda Bank.


