
PROTOKOLL fört vid sammanträde med Översty

relsen i Centralföreningens lokal den 12 februari 1940.

Närvarande: Hrr Nordenskjöld, Ahlström, Blomström (§ 8) 
Nils Carlsson, Johansson, Lundberg, Löw
gren och Wiklund samt revisorn Hr Ekvall.

§ 1.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och god
kändes med ett tillägg i § 4 angående handbollen, varjämte § 9 

på förslag av Hr Ahlström uteslöts, emedan däri omnämnda för

handlingar avhållits efter det ordinarie sammanträdets avslutande.

§ 2.

Efter långvarig diskussion uppdrogs åt VU att energiskt 

verka för en sanering av Föreningens ekonomi.

§ 3.

VU:s beslut att tilldela Reinhold Eriksson diplom på dennes 

60-årsdag samt att anslå ett bidrag av kr 50 för damernas repre

sentation vid skidmästerskapen i Sundsvall godkändes.

§ 4.

På grund av egenhändiga ansökningar invaldes följande nya

medlemmar: Andersson, B.W;K;T; Bergdahl, J., Brodén Y., Bäck
man K.E. & T, Ekelund, O, Ekman, S, Fröding N, Giese I, 
Gustafsson, S.S, Haglund, O.H, Hammar, E.H, Hellström, L, 
Holmström, B, Höijer, T, Jansson, A.O, Karlsson, B.R; 
Stig, Ljushammar, C.J.M, Lindquist, L, Möllerström, J.E, 
Mörman, H.P, Nordell, P.J, Persson, E, Samuelsson, L, 
Sandqvist, V, Sköldberg, H, Sundmark, B, Svensson, K.G, 
Sörbom, H, Södermark, A, Uhrdin, G, Widholm, H, Öst
berg, R, (samtliga från boxningssektionen, 36 st)

§ 5.
Fallet Stim. Åt Hrr Nils Carlsson och Ekvall uppdrogs att 

utreda i vad mån Stims krav på ersättning för grammofonmusik 

vid stadionmatcherna kunna godtagas efter närmare precisering 

över omfattningen och arten av den exekverade musiken. Ev skall 

stadionstyrelsen tillskrivas, då närmare utredning föreligger.

§ 6.

Det uppdrogs åt Skattmästaren, sekreteraren och revisor 

Ekvall att utarbeta Föreningens skattedeklaration för 1959.

§ 7.
Det meddelades, att inkomsten från december månads Atlantic

fest i enlighet med tidigare beslut överlämnats till backsekt.



12.2.40 - 2
§ 8.

Allmänt sammanträde skall avhållas i Teinformationens lokal 

den 29 februari. Kandidatnominering m.m.

§ 9.
Åt klubbmästaren uppdrogs att till årsmötet ordna någon 

trevlig underhållning utan att engagera utomstående artister.

§ 10.

Ordföranden gjorde en resumé över de olika sektionernas 

framgångar under den sista tiden.

§ 11.

VU befullmäktigades att bifalla 

anslag till orienteringssektionen från inkomster 

på grund av något festarrangemang.

§ 12.

Det beslöts, att Föreningen till sitt 50-årsjubileum skall 

söka erhålla en flagga från Svenska Flaggans dag. Ansökan härom 
skall snarast ingivas.

§ 15.

För inkassering av medlemsavgifter äga de sektioner som så 

önska att anställa en inkasserare mot ett arvode av högst 10 

vilket arvode i så fall får bestridas ur sektionens andel i med

lemsavgifterna i fråga.

§ 14.

Damsektionens räkenskaper skola för revision insändas till 

huvudkassan.

§ 15.

Genom Handbollsförbundet skall Föreningen söka erhålla er

sättning för kostnaderna i samband med borta-matchen mot seder

mera ur allsvenska handbollsserien utträdda Uppsala Stud IF.


