
PROTOKOLL fört vid sammanträde med Översty

relsen i Metropols festvåning den 15 december 1959.

Närvarande: Hrr Nordenskjöld, Ahlström, Blomström, 
Holger Carlsson, Nils Carlsson, Johansson, 
Lundberg, Löwgren, Svensson och Wiklund samt 
revisorn Hr Ekvall.

Före mötets början tackade Hr Ahlström för uppvaktningen på 50-årsd. 

§ 1.

Protokollet från föregående sammanträde godkändes.

§ 2.

Ordföranden meddelade, att förhandlingarna med tränaren 

Simon tyvärr strandat.

§ 3.

Skattmästaren redogjorde för den ekonomiska ställningen, 

varvid beslöts, att skulden till Sandströms skulle likvideras före 

årsskiftet.

§ 4.

På uppdrag av ordföranden redogjorde olika sektionsrepre

sentanter för sina sektioners arrangemang och planer. Hr Löwgren 

om boxningssektionens arbete. Hr Svensson för bandy-ishockeysektio

nerna, Hr Åke Johansson om handbollen samt hr Wiklund för orienteringssektionen samt längdåkarna, 

varvid han särskilt omnämnde skansenstafetten och en ev. ”saltsjö

badsdag”.

I samband med sistnämnda anförande framhölls, att slalomsek

tionen skall erhålla en admonition om att i rätt tid bevaka sina 

intressen och att etablera ett bättre samarbete med de övriga skid

sektionerna.

§ 5.

Orienteringssektionens begäran om att få anordna en soiré 

under februari månad 1940 bifölls. Anordnandet av en Atlanticfest 

under januari 1940 godkändes. Damsektionens förnyade begäran om 

ett anslag av kr 200 för handbollen godkändes med villkor, att dam

laget låter sig representeras vid en förmatch till en allsvensk 

match; kostnaden för anslaget drabbar handbollssektionen. De hit

tills gjorda utbetalningarna för material och planhyra för bandy

ishockeysektionerna godkändes, varjämte ett kontant belopp av kr. 200 

ställdes till förfogande för löpande utgifter. Den för engagement 

av en fotbollstränare reserverade summan kr. 1000 skall under alla 

förhållande komma fotbollssektionen till godo.



§ 6.

På grund av egenhändiga ansökningar invaldes följande nya 

medlemmar: Bernt Asplund, E.H.S. Johansson, K.L. Björkman, R.S. 

Walund, E.Å.A. Hällgren, B.S. Olsson, E.G. Holmgren, O.O. Boström, 

K.G.W. Ekström, U. Gulding, I.A.S. Lindh, A.H. Siljat, E.K. Johansson, 

I.E. Rogell, L. Svensson, N.K. Asplund, L.Y. Jönsson, I.B. Öberg, 

F.R. Uddén, S.A.E. Svanberg, S.E. Ericsson, G.G. Karlson, K.D. Anders

son och R.L. Warnander, samtliga från brottningssektionen.

§ 7.

Det beslöts, att Föreningens årsmöte skall avhållas omkring 

den 15/3 1940. Åt klubbmästaren uppdrogs att anskaffa lämplig 

lokal, om möjligt Gillet.

§ 8.

Klubbmästaren avlade ett bragelöfte att under det kommande 

året än mera energiskt verka för samlandet av Föreningens medlem

mar till kamratlig samvaro genom att arrangera den ena festen 

efter den andra.


