
PROTOKOLL fört vid Överstyrelsens 

sammanträde i klubblokalen i Stadion mån

dagen den 22 maj 1939.

Närvarande: Hrr Nordenskjöld, Blomström, Holger 
Carlsson, Johansson, Lindgren, Lundberg, 
Löwgren, Schiöler, Svensson och Wiklund 
jämte revisorn hr Ekvall.

§ 1.

Protokollet från Överstyrelsens konstituerande 

sammanträde den 24 april föredrogs och godkändes.

§ 2.

Verkställande Utskottets åtgärd i fråga om min

nesgåva till Gottfrid Svensson på dennes 50-årsdag 

godkändes.

§ 3.

Redogörelse lämnades för den ekonomiska ställ

ningen per 30/4 samt för sektionernas arbete under 

april och den gångna delen av maj månad.

§ 4.

Instruktionen för ”kanslisten” föredrogs, varvid 

följande ändringar beslötos: Kansliet skall hållas 

öppet torsdagar i stället för fredagar fr.o.m. 15/7. 

Formuleringen i sista stycket av § 3 ändrades något 

efter en långvarig diskussion. § VI - om ”kanslistens” 

skyldighet att biträda vid redigering av ett ev. med

lemsblad - ströks och i stället infördes en ny § VI 

med lydelsen: ”Kanslisten” är i övrigt skyldig ställa 

sig Överstyrelsens direktiv till efterrättelse.

§ 5.

För att få mera ordning på inkasseringen av 

medlemsavgifterna beslöts att från sektionsredogörarna 

infordra uppgift dels över de medlemmar, som hittills 

betalt sina avgifter för år 1939, dels över dem, som 

anses tillhöra vederbörande sektion men ännu ej be

talat, dels över dem, som påstått sig ha betalat till 



annan sektions kassör. De, som under årets sista 

kvartal ännu ej erlagt sin årsavgift, skola krävas 

direkt från kansliet.

§ 6.

Åt stadgekommittén uppdrogs att ha ett utkast 

till omarbetade stadgar klart till julisammanträdet.

§ 7.

Ordföranden inledde en diskussion om en ev. 

ändring av arbetsåret och budgetåret från nuvarande 

kalenderår till att i stället omfatta perioden 1/7-30/6. 

Ärendet bordlades till nästa sammanträde, då styrelse

ledamöterna skola framlägga skäl för och emot en dy

lik ändring.

§ 8.

Frågan om nytt kortregister över medlemmarna 

bordlades till nästa sammanträde, då Verkställande 

Utskottet skall lämna förslag därom.

§ 9.

Till Allmänna Idrottssektionen anslogs kr. 100:-.

§ 10.

Beslöts i princip, att, därest ett friidrotts- 

eller annat evenemang skall få ifrågakomma i samband 

med seriematch på Stadion, detta evenemang skall 

vara av hög klass. En klubbmatch i friidrott kan så

lunda icke få ifrågakomma.


