
PROTOKOLL fört vid Överstyrelsens konsti

tuerande sammanträde den 3 april 1940 i Centralfö

reningens lokal.

Närvarande; Hrr Nordenskjöld, Ahlström, Blomström, 
Holger Carlsson, Nils Carlsson, Hellborg, 
Hennix, Lundberg, Löwgren, Svensson,och 
Wiklund samt revisorerna Ekvall och 
Svennberg.

Hr Åke Johansson var på grund av sjukdom förhindrad.

§ 1.

Ordföranden öppnade mötet med att hälsa de nya ledamöterna 

välkomna, varefter protokollet från föregående sammanträde uppläs

tes och godkändes med en formuleringsändring i § 4.

§ 2.

VU:s beslut om uppvaktningen för Axel Schörling samt om ut

betalning av kr 50 från hjälpfonden till Arne Grunander godkändes.

Bet meddelades, att deklaration för år 1939 inlämnats.

§ 5.

Arvodena till sekreteraren och skattmästaren för det kom

mande arbetsåret fastställdes till kr. 500:- åt vardera. Efter 

en långvarig och saklig diskussion beslöts, att frågan om anstäl

landet av en kanslist skulle bordläggas till nästa sammanträde.

§ 4.

Överstyrelsen konstituerade sig sålunda:

Ordförande Bertil Nordenskjöld
vice d:o Eric Ahlström
sekreterare Karl Lundberg
vice d:o Clarence Blomström
skattmästare Sven Hellborg
vice d:o Per Hennix
Klubbmästare Clarence Blomström
vice d:o Åke Löwgren
Materialförvaltare Clarence Blomström 
vice d:o Åke Johansson
Utan funktion: Holger Carlsson, Nils Carlsson, 
Svensson, Wasström och Wiklund.

§ 5.

Till verkställande Utskott utsågos Ordföranden, sekreteraren 

och skattmästaren, med v. ordf, v. sekr. och v. skattm. som suppl.

§ 6.

Bet beslöts, att Föreningens bankräkningar skola överflyttas 

till Skandinaviska Banken och Svenska Handelsbanken.

§ 7.

I enlighet med Föreningens stadgar befullmäktigades Ordfö

randen och skattmästaren, eller vid förfall för någon av dem, vice



ordföranden resp. vice skattmästaren, att gemensamt teckna Före

ningens namn vid bankuttag samt vid utkvitterandet av värdepost 

och vid utkvitterandet av medel på checker och postväxlar.

§ 8.

Skattmästaren och de olika sektionskassörerna befullmäktigas 

att var för sig utkvittera medel från idrottsplatser; sektions

kassörerna givetvis endast från sina respektive sektioners arran

gemang.

§ 9.

Detta protokoll skall snarast möjligt justeras. Till juste

ringsman förutom Ordföranden utsågs vice Ordföranden.

§ 10.

Biljettprisen vid vårens seriematcher på Stadion bestämmas 

av VU och fotbollssektionen.

§ 11.

Till årets stadgekommitté valdes Föreningens sekreterare.

§ 12.

På förslag av Hr Holger Carlsson bordlades frågan om val 

av fotbollskassör, enär Hr Carlsson förklarade sig icke utan be

tänketid vilja återväljas till befattningen.

§ 15.

Till handbollskassör omvaldes Hr Nils Carlsson.

§ 14.

Till Föreningens arkivarie valdes Hr Ahlström.

§ 15.

Handbollssektionens begäran att få ordna en avslutningsfest 

för A- och B-lagen till en kostnad av högst kr. 200 bifölls.

§ 16.

Ordföranden avtackade bandylagledaren Storklas med anledning 

av bandylagets vackra avancemang till division I.


