
PROTOKOLL fört vid Överstyrel

sens sammanträde i klubblokalen, Stadi

on, måndagen den 3 oktober 1938.

Närvarande: hrr Nordenskjöld, Blomström, Hol
ger Carlsson, Nils Carlsson, Lind
gren, Löwgren, Norling, Schiöler, 
Svensson, Wasström, Bertil Carl
son och Lundberg.

§ 1.

Protokollen från Överstyrelsens sammanträden den 

20 juni och 1 augusti föredrogos och godkändes.

§ 2.

Verkställande Utskottets beslut enligt här bifo

gade sammanträdesprotokoll av 9 september stadfästes.

§ 3.

Följande ytterligare V.U.-beslut sanktionerades: 

att anslå 100:- kronor till Handbollsektionen som 
bidrag till kamratsupé åt förra säsongens A- & 
B-lag;

att anslå 35:- kronor till Damsektionen som pris
bidrag till en i september hållen ungdomsori
entering;

att tilldela medlemmen O.B. Hansson förtjänstplakett 
i brons som retroaktiv hyllningsgärd vid H:s 
50-årsjubileum den 15/8 1937.

§

Skattmästaren föredrog här bifogade vinst- och 

förlust- samt balansräkning pr 30/9, vilken lades 

till handlingarna.

Fotbollsektionen rapporterade i samband härmed 

att dess banktillgodohavande å checkräkning med Stock

holms Enskilda Bank pr dagens datum utgjorde Kronor 

12.435:95.

§ 5.

Åt skattmästaren uppdrogs att framdeles kvartals

vis infordra sektionernas ekonomiska ställning, vilken 

skulle redovisas å kontokurantblanketter, som i skälig 

tid före varje redovisningstillfälle tillställas sek

tionerna från huvudkassan.



§ 6.

På skriftlig framställning från Orienteringssek
tionen beviljades densamma följande anslag:

Kr. 300:- för säsongens verksamhet och 

” 50:- som prisbidrag till propaganda
tävling för ungdom den 18/9.

§ 7.

På framställning från Brottningssektionen bevil

jades densamma ett anslag å Kr. 20:- som bidrag till 

nyanskaffad varmvattenvärmare i träningslokalen.

Resterande eller huvudsakliga kostnaden för ifrå

gavarande apparat täcktes genom ett sektionen beviljat 

anslag från Riksförbundets Idrottsplatskommitté, vil

ket utgått med Kr. 610:-.

§ 8.

På skriftlig framställning från Handbollsektionen 

beslöts att för sektionens räkning förhyra träningslo

kal i Kungl. Svea Livgarde under tiden 15/10 - 15/1 

att disponeras 2 timmar pr vecka efter ett timpris av 

5:- kr.

§ 9.

Sedan beslut fattats om föreningens kvarstående 1 

Svenska Ishockeyförbundet, uppdrogs åt hr Einar Svens

son att företräda föreningen vid ett representantmöte 

med stockholmsklubbarna den 5/10 för eventuellt bil

dande av ett distriktsförbund.

§ 10.

Som kommitterad att undersöka förutsättningarna 

för ishockeys återupptagande på föreningens program 

utsågs hr Einar Svensson.

Frågan angående Ishockeysektionens eventuella 

återuppstående skulle föreläggas nästkommande allmän

na sammanträde och sedermera hänskjutas till årsmötet 

för beslut.



§ 11.

Allmänt sammanträde med föreningen fastställdes 

till tisdagen den 18/10 kl. 8 e.m. i klubblokalen.

Åt klubbmästaren uppdrogs att om möjligt gå i 

författning om engagemang av en lämplig föredrags

hållare att framträda i samband med detta möte.

§ 12.

Åt hrr Lindgren (sammankallande), Blomström och 

Thyreli uppdrogs att förbereda arrangemangen till en 

föreningsfest å restaurang Fenix-Kronprinsen lördagen 

den 5/11.

För artistengagemang anslogs intill 500:- kronor,

och all eventuell vinst å festen skulle gottskrivas 

föreningens Hjälpfond.

§ 13.

Följande tacksägelseskrivelser upplästas:

från föräldrar och syskon till Artur Litzén för 
uppvaktning vid dennes bår;

från Karl Gustafsson, Köping, för uppvaktning å 
50-årsdagen.

§ 14.

Boxningssektionen beviljades sanktion för inter

nationella tävlingar den 14 & 16/10.

§ 15.

Från Allm. Idrottsektionen överlämnades genom hr

Schiöler till föreningens prissamling:

Duvbo I.K:s styrelses hederspris, utgörande 3:dje 
pris i Duvbo-stafetten 1938;

lagmedalj i brons, utgörande 2:dra pris i J.M. å 
15 km. skidlöpning

(det senare priset genom hr Schiöler å Skidsektionens 

vägnar).


