
PROTOKOLL fördt vid sammanträ

de med Djurgårdens Idrottsförening å lo

kalen, Döbelnsgatan 97, tisdagen den 30 

mars 1926.

§ 1.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes 

hrr Nils Carlsson och Axel Schörling.

§ 2.

Frågan ang. arrangerandet af en dansafton i Berns´ 

Salonger fredagen d. 16 april diskuterades. Under dis

kussionen framkom som ett önskemål, att restauranten 

själf skulle stå för reklam o. dyl.; samt bestämdes: 

att en kommitté, bestående af hrr Nils Carlsson 
(sammankallande), Berndt Nylund, Konrad John
son, Axel Schörling, Fritz Larsson och Curt 
Widgren jämte fru Sigrid Sandström, skulle 
handhafva förarbetena för festen;

att uppdraga åt sekreteraren att underhandla med 
Ernst Rolf om ett gästuppträdande, ev. till
sammans med andra artister ur Rolf-revyn (för
slag; Schörling);

att uppdraga åt kommitterade att om möjligt söka 
anordna en match mellan en brottare och en 
boxare efter utländskt mönster (förslag: Hen
rik Svensson).

För öfrigt uppmanades medlemmarna inom de olika 

sektionerna att efter bästa förmåga arbeta för festens 

publika och ekonomiska succés.

§ 3.

Frågan ang. arrangerandet af en vårfest på Trane

berg under förslagsvis slutet af maj månad diskuterades. 

På förslag af hr Henrik Svensson beslöts att uppdraga 

åt Ö.S. att någon gång i midten af april sammankalla re

presentanter från de olika sektionerna till sammanträde 

för vidare dryftande af ett sådant arrangemang.

§ 4.

På interpellation af ordföranden ang. mötets åsikt 

ifråga om utarrenderingen af dansbanan och serveringen 

vid Traneberg uppdrog mötet åt Ö.S. att själf afgöra den

na fråga på bästa vis.



§ 5.

Med ordföranden som inledare upptogs frågan ang. 

hedersmärkets utdelande till diskussion.

Ordföranden uttalade som sin åsikt att Ö.S. i 
st. f. såsom hittills de gamla in
nenafvarne skulle få afgöra om mär
kets utdelande;

Hr Schörling biträdde förslaget med tillägg att 
Ö.S. först skulle inhämta förslag 
från de olika sektionsstyrelserna;

Hr K. Andersson II ansåg att de gamla innehafvar
ne liksom hittills skulle få 
föreslå märkeskandidater, hvil
ka förslag sedermera skulle un
derställas Ö.S:s pröfning;

Hr H. Svensson biträdde hr Schörlings mening att 
sektionsstyrelserna skulle föreläg
ga Ö.S. kandidatförslag och ansåg f. 
ö. att den ”förening i föreningen”, 
som de gamla märkesinnehafvarne så 
att säga bildade, var öfverflödig;

Hr G. Wilhelmson ville bibehålla det gamla systemet, 
enär ”det kan sitta folk i Ö.S. som 
själfva borde ha märket, och det är 
obehagligt för dessa att rösta på 
sig själfva”.

Diskussionen förde ej till något annat beslut än 

att frågan skulle upptagas för event. stadgeändring på 

nästkommande allmänna sammanträde.

§ 6.

På förslag af hr Henrik Svensson, understödd af 

hr Gottfrid Svensson, uppdrogs åt Ö.S. att undersöka 

möjligheterna för att till hösten utöka träningstill

fällena för brottare och boxare.


