
PROTOKOLL förd t vid samman

träde med Djurgårdens Idrottsförening 

å Gustaf Wasa-automaten, Uplandsgatan 

51, måndagen den 18 oktober 1926.

S 1.

Sedan ordföranden hälsat de närvarande medlemmar

na (ett 40-tal) välkomna, föredrogs och godkändes föl

jande föredragningslista:

1. Val af två justeringsmän för protokollet.

2. Val af ombud (jämte suppleanter) till höstens 
förbundsårsmöten.

3. Fråga ang. revidering af stadgarna för utde
landet af hedersmärket.

4. Öfriga eventuella frågor.

§ 2.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes 

hrr Helge Kjellstrand och Nils Nordberg.

§ 3.

Till representanter vid de olika förbundsårsmö

tena valdes:

Svenska Skidförbundet: hr Helge Kjellstrand med hr 
Karl Lindh som suppleant;

Svenska Brottningsförbundet: hr Henrik Svensson med 
hr David Karlsson s:or 
som suppleant;

Svenska Ishockeyförbundet: hr Ruben Allinger med hr 
Wilhelm Arve som suppl.;

Svenska Bandyförbundet: hr Fred Skoglund med hr A. 
Lindgren som suppleant;

Stockholms Fotboll förbund: hr Knut Sandlund med hr 
John Bång som suppleant.

§ 4.

Betr. representanter till Svenska Boxningsförbun

det och Stockholms Idrottsförbund beslöts att uppskju

ta valen till närmare dessa förbunds årsmöten fram på 

våren 1927.

§ 5.

Beslöts att anmäla utträde ur Svenska Skridsko

förbundet, enär föreningen f.n. ej äger några aktiva



utöfvare af skridskosporten.

§ 6.

Beslöts att i likhet med föregående år icke sända 

någon representant till Svenska Simförbundets årsmöte.

§ 7.

Beslöts att söka inträde i Svenska Gymnastikför

bundet.

Till representant vid detta förbunds årsmöte ut

sågs kapten Bertil G: son Uggla med hr Nils Carlsson som 

suppleant.

§ 8.

Beslöts att afböja en inbjudan om anslutning till 

det under bildande varande Svenska Bordtennisförbundet.

§ 9.

I frågar om event. ändring af stipulationerna för 

utdelandet af hedersmärket framfördes som

Styrelsens förslag att Ö.S. ensam skulle utse nya 
märkesinnehafvare för nvarje år, sedan respek
tive sektionsstyrelser till Ö.S. inkommit med 
förslag å kandidater.

Hr Birger Nylund ansåg att allmänt sammanträde bor
de få utse en kommitté på 5 personer att till
sammans med Ö.S. afgöra frågan.

Hrr Karl Lindh och Bertil Carlsson understödde hr 
Nylunds förslag.

Hr Henrik Svensson understödde Styrelsens förslag.

Mötet beslöt enhälligt stadgeändring i frågan om he
dersmärket och antog med öfvervägande majoritet Styrel
sens förslag, hvilka beslut skulle justeras å nästkom
mande allmänna sammanträde.

§ 10.

Af hr Bertil Carlsson väcktes förslag att till en 

köpman Allan Bodin utdela föreningens lilla diplom för 

behjärtansvärd insats vid en bilolycka under hemfärd 

från en orienteringstäfling. Frågan hänsköts till Ö.S:s 

afgörande sedan orienteringsafdelningen inkommit med 

närmare yttrande.



§ 11.

Af hr Henrik Svensson påtalades Ö.S:s åtgärd 

att ur föreningen utesluta medlemmen Harry Jansson. 

Fallet diskuterades i all korthet men föranledde in

get beslut.


