
PROTOKOLL fört vid sammanträde med Över

styrelsen i Centralföreningens lokal den 5/3 1940.

Närvarande: Hrr Nordenskjöld, Ahlström, Blomström, 
Holger Carlsson, Nils Carlsson, Lund
berg, Löwgren, Svensson, Wasström och 
Wiklund samt revisorn hr Ekvall.

Förhinder hade anmälts av hr Johansson och Hr 
Schiöler vistades å annan ort.

§ 1.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och 

godkändes. Skattmästaren rapporterade att kr 75:- influtit från 

Uppsala Studenters IP som ersättning för Djurgårdens handbolls
match mot dem i Uppsala.

§ 2.

Det beslöts, att vid årsmötet den 12 mars tilldela föl

jande medlemmar Föreningens hedersmärke:

Gösta Schön 
Åke Dunér 
Martin Hagström 
Arne Edman 
Hugo Brännström 
Bror Lövdahl 
Erik Nilsson 
Ebba Myhrberg-Boman 
Britta Lundgren 
Gunvor Brundin

Dessutom beslöts att tilldela Erik Holmberg Föreningens 
silverplakett.

§ 3.

Det beslöts, att vid Föreningens 50-årsjubileum till 

hedersledamöter kalla de ursprungliga initiativtagarna till 
Föreningens stiftande hrr Nyman och Widgren jämte hr Öfverstén.

§ 4.

Det av Revisor Ekvall uppgjorda ekonomiska bokslutet ut

delades till styrelsemedlemmarna. I samband härmed beslöts, att 

för framtiden de olika sektionernas vinst eller förlust skola balanseras 
år från år. För årsmötet skall upprättas ett sammandrag, upp

ställt enligt samma princip som de föregående åren. Vid lämp

ligt tillfälle skola de olika sektionsstyrelserna få taga del 

av den fullständiga rapporten.
§ 5.

Sekreteraren gav en kortfattad resumé över årsberättel
sens innehåll.

§ 6.



§ 6.

Det vid årets Svenska Mästerskap i skidlöpning erövrade 

lagpriset i kombinerad löpning - SM-tecken och Jernbolagets 

hederspris - placerades i prismontern.
§ 7.

På egen begäran invaldes som ny medlem hr John Axel John
son (Skidsektionen)

§ 8.

Klubbmästaren redogjorde för nöjesprogrammet vid års

mötet. Supépriset fastställdes till kr. 3:25.
§ 9.

Vid diskussion om utdelandet av DM-tecken för segern i 
Handboll uttalade ÖS sin enhälliga mening, att tecknet skall 

tillfalla dem, som representerat i de flesta matcherna, oav

sett om de deltagit i själva finalmatchen. Frågan skall utredas 

vid konferens med handbollssektionen, innan tecknen få utdelas.


