
PROTOKOLL fört vid sammanträde med DIF:s
Överstyrelse i klubblokalen å stadion den 20 juni 1941.

Närvarande: Hrr Nordenskjöld, Ahlström, Blomström, 
Holger Carlsson, Hennix, Svensson, Wik
lund, Hellborg och Lundberg, revisorn, 
Hr Ekvall samt såsom särskilt kallade, 
Hrr Axel Norling och Kurt Sundberg.

Förhindrade: Åke Johansson och Åke Löwgren.

§ 1.
Ordföranden tackade Hr Norling för de genom hans förmedling 

av Direktör Hans Lagerlöf och Swedish-American Club of Brooklyn 
skänkta vandrings- och hedersprisen i backlöpning och längdlöpning 
vid SM i skidlöpning. Det fastställdes, att segrarens namn under 
åren 1941-45 skola ingraveras å de större pokalerna, vilka däref
ter placeras i DIF:s prismonter samt att de mindre pokalerna sko
la utdelas varje år f.o.m. 1941. Dessutom beslöts, att Dir Lager
löf skall inväljas såsom Föreningens hedersledamot.

§ 2.
Protokollet från föregående sammanträde upplästes och god

kändes. Till protokollet antecknades, att det av Ingeniör Norling 
skänkta priset (tjurarna) godkänts såsom "vandringspris" för tre 
år till den under dessa tre år bästa brottningsklubben i Sverige 
vid årens SM-tävlingar. Segrare för år 1941 blev Brandkårens IK. 
Samtidigt meddelades, att Brottningsförbundet tillerkänt DIF 
kr 500 såsom en erkänsla för nedlagt arbete vid årets SM-, DIF:s 
jubileumsbrottningar.

§ 3.
Skattmästaren gav en resumé över räkenskaperna och påpekade 

samtidigt en viss brist på lojalitet hos vissa sektionskas
sörer, vilka tyvärr ännu ej förstått betydelsen av regelbundna 
redovisningar varje månad. Då på grund av dessa förhållanden en 
diskussion om den ekonomiska ställningen icke var tänkbar, bord
lades denna fråga.

§ 4.
Efter Hr Holger Carlsson, som avsagt sig den krävande posten 

som fotbollskassör, valdes Hr Hellborg till denna post. Ordföran
den riktade Föreningens tacksamhet till Hr Carlsson för dennes 
mångåriga uppoffrande arbete.

§ 5.
Ordföranden tackade för den i hans tycke oförtjänta, men 

realiter synnerligen välförtjänta uppvaktningen på hans 50-årsdag. 
§ 6.

D Det beslöts, att en skrivelse till stadsfullmäktiges ordfö
rande med hemställan om nedsatt hyresavgift vid Föreningens jubi
leumsfest skulle utarbetas. Denna skrivelse skulle personligen över
lämnas av Ordföranden och vice Ordföranden.

§ 7.
Tackbrev upplästes.

§ 8.
Medgivande lämnades till handbollssektionen att begära reso-
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(§ 8,forts)
lution för att anordna ett lotteri om två cyklar.

§ 9
Fri Idrottssektionen tillerkändes ett anslag av kr 5:- 

för representation vid årets SM-tävling å 10.000 m.
§ 10.

Åt VU uppdrogs att skaffa ett lämpligt pris åt Hr Fritz 
Larsson (Krit-Lasse), lämpligen Föreningens standar för de för
tjänster han nedlagt.

Avslutningsvis framförde ordföranden till Stor-Klas Före
ningens välförtjänta tack för den enastående framgång, fotbolls
laget under Stor-Klas insiktsfulla ledning vunnit under vårsä
songen, i det samtliga serie- vänskaps- och DM-matcher vunnits.


