
PROTOKOLL fört vid Översty

relsens sammanträde å restaurang Metro

pol måndagen den 12 december 1938.

Närvarande: hrr Nordenskjöld, Ahlström, Blom
ström, Holger Carlsson, Nils 
Carlsson, Lindgren, Löwgren, Nor
ling, Schiöler, Svensson, Wasström 
och Lundberg.

§ 1.

Protokollet från överstyrelsens sammanträde den 

31 oktober föredrogs och godkändes.

§ 2.

V.U:s beslut att på 60-års- resp. 50-års-dagen 

tilldela redaktörerna Erik Pallin och Torsten Tegnér 

föreningens förtjänstplakett i silver sanktionerades.

§ 3.

V.U:s beslut att för elektrifiering av slalombacken 

i Saltsjöbaden anslå 675:- kronor sanktionerades under 

förbehåll att Slalomsektionen återgäldade beloppet ge

nom årliga amorteringar på omkring 125:- kronor.

§

På framställning av Damsektionen anslogs till den

samma 50:- kronor att användas till lokalhyresbidrag 

vid handbollträning.

§ 5.

På framställning av Brottningssektionen anslogs 

till densamma 500:- kronor att användas till lokalhyra,

lyse och värme i lokalen etc. Samma förbehåll ställdes 

som ovan (§ 3) ifråga om Slalomsektionen.

§ 6.

På framställning från Allm. Idrottsektionen anslogs 

till densamma intill 275:- kronor att användas till sä

songens prisutdelning (c:a 175kr.) och till täckande 

av kostnader för material och startavgifter m.m.



§ 7.

Föreningens årsmöte fastställdes att äga rum å 

restaurang Gillet fredagen den 31 mars.

§ 8.

Herr Einar Svensson redogjorde för förhandlingarna 

vid Allsvenska serieföreningens jubileumssammankomst och 

meddelade att han för föreningens räkning fått mottaga 

ifrågavarande organisations diplom.

§ 9.

På interpellation av herr Nils Carlsson meddelade 

Fotbollsektionens skattmästare att för dagen funnes i 

runt tal 10.000:- kronor på sektionens checkräkning.

§ 10.

Herr Nils Carlsson - med instämmande från herr 

Ahlström - föreslogo att omkring hälften av Fotboll

sektionens tillgångar skulle inlevereras till Huvud

kassan, varpå beslöts att 5.000:- kronor på detta sätt

skulle överföras till sparkasseräkning, vilken skulle 

reserveras för Fotbollsektionens eventuellt kommande 

behov.

§ 11.

Efter diskussion beträffande omläggning av före

ningens räkenskapssystem utsågs till kommitté att utar

beta ett förslag i denna riktning herrar Nils Carlsson 

(sammankallande), Nordenskjöld och Holger Carlsson.

§ 12.

Sedan herr Blomström efterlyst stadgekommitténs 

förslag till nya föreningsstadgar, anhöll kommitténs 

ordförande, herr Ahlström, att bli befriad från uppdra

get ifråga. Han anhöll att till den andre kommittéleda

moten, herr Lundberg, inom de närmaste dagarna få över

lämna resultatet av hittills utfört arbete.

§ 13.

Ett av herr Wasström väckt förslag beträffande trä

ningslokal bordlades till ett kommande sammanträde.



§ 14.

Herr Norling överlämnade som gåva till Bandysek

tionen ett par bandyskridskor (n:r 45) , vilka han vun

nit på ett föreningslotteri i Norge. Gåvan föranledde 

föreningens djupa tack till donatorn.

§ 15.

Skriftligt tack föredrogs från kapten Gust. Ruben

son för på 60-årsdagen bekommet lyckönskningstelegram.

§ 16.

Efter sammanträdets avslutning bänkade sig de när

varande ledamöterna jämte den inbjudne herr Gustaf Thy

reli till gemensam adventmåltid på föreningens bekost

nad. Å allas vägnar: - Tack för välfägnaden!


