
PROTOKOLL fört vid sammanträde med Överstyrelsen 

i klubblokalen i Stadion den 6 november 1939. 

Närvarande: Hrr Nordenskjöld, Ahlström, Holger Carlsson, 
Nils Carlsson, Johansson, Lundberg, Löwgren, 
Schiöler, Wasström (§ 2) och Wiklund (§ 3) 
samt revisorn Hr Ekvall. 
Förfall hade anmälts av Hr Svensson.

§ 1.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och god

kändes. Hr Ahlström meddelade, att kallelsen per telefon till 

förra sammanträdet tyvärr ej framförts till honom.

§ 2.

På grund av egenhändiga ansökningar invaldes följande nya 

medlemmar: L. Lavesson, B.G.R. Pettersson, J.A. Johnsson, A.L. Eriks

son, B.A.B. Karlsson, B.E. Grip, A.D. Blomgren, B.B. Blomgren, O.G. 

Andersson, K.V. Fredriksson, E.G. Berglund, A.G.G. Bodin, K.R. Olsson, 

J.P.S. Fallström, B.A. Malmgren, R.V. Beckman, B.U. Hammarström; samt

liga i brottningssektionen samt Holmström i Friidrottssektionen.

§ 3.

Det av Hr Ekvall uppgjorda förslaget till medlemskort 

godkändes.

§ 4.

Till kassör i handbollssektionen med rätt att utkvittera 

inträdesavgifterna vid Föreningens hemmamatcher utsågs hr Nils 

Carlsson med Hr Åke Johansson som suppleant. Utgifterna för 

Föreningens representation i Allsvenska Handbollsserien kalky

lerades till c:a kr. 5.650. Inkomsterna från de 7 hemmamatcher

na beräknades kunna uppgå till c:a 1.000 - 1.500 i genomsnitt 

per match. Åt Hr Ahlström uppdrogs att ställa sin rika erfaren

het till matcharrangörernas förfogande.

§ 5.

Åt Hr Nils Carlsson uppdrogs att ordna en lokal för all

mänt sammanträde, vilket borde avhållas omkring den 22/11. Vid 

detta sammanträde skall bandyfrågan upptagas.



§ 6.

Till Föreningens representant vid Svenska Skidförbundets 

årsmöte den 24/11 1939 utsågs Hr Einar Olsson med Hr Torsten 

Wiklund som suppleant. Skidsektionen underrättas, att ÖS varit 

tvungen att utse representanterna, emedan allmänt sammanträde 

ej kunnat arrangeras före denna tidpunkt.

§ 7.

Som fotbollstränare skall Hr Vaclav Simon engageras till 

vårsäsongens slut. Engagementet finansieras under de tre första 

månaderna genom en donation å kr. 1.000 från Dir. Carl W Peter

sén, som i gåvobrevet angivit, att beloppet skulle användas på 

sätt, som Föreningens Ordförande fann bäst för Föreningen.

I den mån fot bollssektionen icke har möjlighet att bära kostna

derna för fortsatt engagement efter de tre första månaderna 

skall huvudkassan stå för dessa kostnader. Åt VU uppdrogs, att 

söka få kontraktet gällande från så sen tidpunkt som möjligt. 

Mot beslutet om tränarengagement reserverade sig Hr Holger 

Carlsson.

§ 8.

Inkomsterna från den Atlanticfest, som följer efter den 

Atlanticfest, från vilken, jämlikt § 9 i protokollet av den 

2 oktober, orienteringssektionen skall uppbära inkomsten, skola 

användas till anslag till backsektionen.

§ 9.

Allmänna idrott ssektionen erhåller ett anslag av kr. 47, 

d.v.s. slipper inleverera huvudkassans andel i sektionens med

lemsavgifter intill denna summa.

§ 10.

Damsektionens anslagsyrkande om bidrag till handbollen 

avslogs.

§ 11.

Tackort från Pehr Nilsson upplästes.

§ 12.

Meddelades att inkomsterna från Atlanticfesterna den 13/5 

och 13/10 1939 uppgingo till kr. 300 per gång.


