
PROTOKOLL fört vid Överstyrelsens 

sammanträde i klubblokalen i Stadion mån

dagen den 12 juni 1939.

Närvarande: Hrr Nordenskjöld, Ahlström, Blomström, 
Holger Carlsson (§ 6), Nils Carlsson, 
Johansson, Lundberg, Löwgren, Schiöler, 
Svensson (§ 5) och Wasström.

Förhinder hade anmälts av hrr Lindgren och Wiklund.

§ 1.

Protokollet från Överstyrelsens sammanträde den 

22 maj föredrogs och godkändes.

§ 2.

Det beslöts, att kardexsystem över föreningsmed

lemmarna skall upprättas. För närmare utformning av 

kortet skall hr Ahlström konferera med revisor Ekvall.

§ 3.

Enär styrelsesammanträdet denna gång ägt rum en 

vecka tidigare än vanligt, kunde sammandraget över 

föreningens ekonomiska ställning per 31/5 icke före

ligga klart. Det beslöts, att Överstyrelsen för bestri

dande av löpande utgifter tills vidare endast skulle 

få disponera över garantifonden. Fotbollskassan skall 

helt disponeras av fotbollssektionen.

§ 4.

Redogörelse lämnades för Friidrottssektionens 

tävlingar under maj och den gångna delen av juni månad.

§ 5.

Damsektionens beslut angående Gunvor Brundin dis

kuterades, och fallet överlämnades till hr Svensson 

för medling mellan de stridande parterna.

§ 6.

Frågan om ändring av arbetsåret bordlades för vidare 

utredning till nästa sammanträde. Starka skäl synas före

ligga för en ändring till tidsperioden 1/7 - 50/6.



§ 7.

Det beslöts, att de olika sektionerna skola inkom

ma med ett budgetförslag för det kommande arbetsåret, 

avseende tiden 1/7 1959 - 30/6 1940, därvid de fasta 

inkomsterna och utgifterna skola angivas, samt i gör

ligaste mån övriga inkomster och utgifter beräknas. 

Dessa förslag skola föreligga för granskning hos VU 

senast den 24/8, varefter VU och övriga intresserade 

styrelseledamöter skola sammanträda med representanter 

för sektionsstyrelserna den 28/8 i klubblokalen.

§ 8.

Till representant för Djurgårdens Idrottsförening 

vid sammanträde i Borås den 17/6 med Föreningen Svenska 

Serien Div. I utsågs Hr Einar Svensson.

§ 9.

Det beslöts att till Brandchefen Selldén på dennes 

50-årsdag, den 13/6 1939, överlämna föreningens brons

plakett. Skulle plaketten ej hinna graveras, skulle 

föreningen uppvakta med telegram.

§ 10.

Det beslöts, att sekreteraren för framtiden skall 

upprätta en minneslista över bordlagda ärenden och läm

nade uppdrag.

§ 11.

För fotbollslagets Norrlandsturné fastställdes, 

att kostnaderna för föreningen icke får överstiga kr. 1.000.

§ 12.

Nästa sammanträde fastställdes till 14 aug. 1939.


