
PROTOKOLL fört vid Översty

relsens sammanträde i klubblokalen i 

Stadion måndagen den 31 oktober 1938.

Närvarande: hrr Nordenskjöld, Ahlström, Hol
ger Carlsson, Nils Carlsson, Lind
gren, Löwgren, Norling, Schiöler 
och Svensson jämte revisorn hr 
Swanberg.

§ 1.

Protokollet från Överstyrelsens sammanträde den 

3 oktober föredrogs och godkändes.

§ 2.

Det av föreningssammanträdet den 18 oktober läm

nade uppdraget beträffande eventuellt återupptagande 

av ishockey diskuterades, varunder herr Einar Svensson 

approximativt kalkylerade kostnaderna för uppsättande 

av tvenne lag till 700:- kronor (bidrag från Svenska 

Ishockeyförbundet kunde icke påräknas). Överstyrelsen 

beslöt att på basis av denna kalkyl bekosta ett seni

or- och ett juniorlags deltagande i instundande vin

ters serietävlingar och uppdrog åt sekreteraren att 

anmäla dessa lag. Åt herr Svensson uppdrogs att orga

nisera en sektion för ishockey och att för den skull 

kalla intresserade medlemmar till sammanträde i den

na angelägenhet.

§ 3.

Skidsektionens i skrivelse av 31 oktober skisse

rade tävlingsprogram för instundande säsong föredrogs 

och sanktionerades.

§ 4.

En annan Skidsektionens skrivelse av oktober 

föredrogs. Med anledning av häri gjord framställning 

om att få disponera klubblokalen i Stadion för skid

löparnes konditionsträning beslöts att godkänna denna 

begäran i samma utsträckning som hittills varit rådan

de (2 ggr i veckan) intill dess den riktiga vintersä



songen inträder, d.v.s. skridskobanans öppnande å 

Stadion. I händelse bastun skulle komma att stängas, 

vilket Stadionstyrelsen gjort en antydan om, skulle 

Skidsektionen tillsvidare få förfoga över omkläd

nads- och duschrummen inom klubblokalen.

§ 5.

Till föreståndare för klubblokalen i Stadion 

förordnades herr Holger Carlsson.

§ 6.

Sedan sekreteraren redogjort för artistengage

mang till Fenix-festen den 5 november beslöts att ej 

anlita några artister utöver hovsångare Martin Öhman, 

operasångerskan Isobel Ghasal och ingeniören-sannings

vittnet Carl Möller.

§ 7.

För att kompensera hr Martin Öhmans välvilja att 

kostnadsfritt ställa sig till förfogande vid Fenix

festen beslöts att för Överstyrelsens räkning inköpa 

10 st. biljetter till hr Öhmans egen konsert i Musi

kaliska Akademien den 3 november.

§ 8.

Då från restaurag Atlantic - genom herr Gustaf 

Thyreli - lämnats erbjudande till föreningen om att 

en lördag i varje månad därstädes få arrangera klubb

aftnar med dans, beslöts att överlåta första sådant 

tillfälle (slutet av november eller början av decem

ber) på Orienteringssektionen, som därom ansökt i 

skrivelse av 31 oktober.

§ 9.

En skrivelse av 18 oktober från Svenska Fotboll

förbundet föredrogs. Av densamma framgick Kontrollkom

mitténs yttrande efter granskning av föreningens rä

kenskaper för 1937-38. Skrivelsen lades till handling

arna.



§ 10.

En förfrågan från Allsvenska Serieföreningen be

träffande DIF:s eventuella intresse för internationel

la fotbollförbindelser under vårsäsongen 1939 före

drogs och remitterades för närmare yttrande till Fot

bollsektionen.

§ 11.

En skrivelse av 5 oktober från Karl Gustafsson, 

Köping, föredrogs. I densamma framförde ”Köping” ett 

förnyat tack för hågkomsten på 50-årsdagen.

§ 12.

Herr Ahlström, frånvarande å Ö.S.-sammanträdet 

den 3/10, förklarade sig missnöjd med den å detta 

sammanträde av skattmästaren framlagda balansräk

ningen pr 30/9 och påyrkade en omarbetad räkenskaps- 

sammanställning. Skattmästaren påpekade att den fram

lagda tablån uppgjorts efter precis samma mönster som 

vid samtliga tidigare årsbokslut såväl under hans egen 

som de närmast föregående skattmästarnas verksamhet 

inom föreningen, varjämte han framställde ett yrkande 

om att en fullt bokföringssakkunnig person finge ge

nomgå räkenskaperna och avgiva yttrande om, huruvida 

en överskådligare sammanställning skulle kunna preste

ras. Herr Nils Carlsson utlovade att från sin arbets

plats ställa önskad expertis till förfogande.

§ 13.

På herr Ahlströms förslag uttalade sig Översty

relsen för en anmodan till revisorerna att iakttaga 

en mera successivt fortlöpande siffergranskning av 

räkenskaperna under arbetsåret.

§ 14.

Boxningssektionen meddelade att vinsten å de in

ternationella tävlingarna i Cirkus den 14-16 oktober 

beräknades till omkring 800:- kronor. - Sektionen 



planerade en ny internationell tävling till den 6 ja

nuari 1939, vilket eventuella arrangemang sanktione

rades.


