
PROTOKOLL fördt vid samman

träde med Djurgårdens Idrottsförening 

å Gustaf Wasa-automaten , Uplandsgatan 

51, tisdagen den 1 februari 1927.

§ 1.

Följande föredragningslista upplästes och god

kändes :

1. Val af 2 justeringsmän för dagens protokoll.
2. Justering af förra sammanträdets beslut angå

ende ändring af bestämmelserna för Hedersmär
kets utdelande.

3. Styrelsens förslag att slopa mom. 3 i stadgar
nas § 3 angående medlems representationsrätt.

4. Styrelsens förslag att slopa de blå-gula medalj
banden vid internationella täflingar och ersät
ta dem med mörk- och ljusblå band.

5. Förslag till ordförandekandidater till årsmö
tets val.

6. Förslag till öfriga styrelsekandidater till års
mötets val.

7. Val af representant vid Stockholms Idrottsför
bunds årsmöte.

8. Val af representant vid Svenska Boxningsförbun
dets årsmöte.

9. Öfriga event. frågor.

§ 2.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes 

hrr Eric Ahlström och Helge Kjellstrand.

§ 3.

I enlighet med beslutet å allm. sammanträdet d.

18 oktober 1926 beslöts att ändra stipulationerna för

Hedersmärkets utdelande.

Reglementets lydelse fastställdes till:

"Tilldelas medlem genom beslut af Öf
verstyrelsen, till hvilken sektionsstyrel
serna äga att senast en (1) månad före års
mötet inkomma med förslag å nya märkesinne
hafvare.”

Paragrafen skalle härmed anses vara af förenin

gen justerad.

§ 4.

Styrelsens förslag till slopande af mom. 3 i 

stadgarnas § 3 diskuterades.

Hr Birger Nylund föreslog att mom. 3 delvis 

skulle bibehållas och allt som allt få följande lydel

se;



”Mom. 3.
Medlem bör representera föreningen i 

de idrottsgrenar föreningen idkar.”

Mötet uttalade sig enhälligt för hr Nylunds 

förslag, som alltså efter justering af nästkommande 

allmänna sammantrade skulle gälla som stadgeändring.

§ 5.

Styrelsens förslag till slopande af blå-gula me

daljband vid internationella täflingar och ersättande 

af desamma med mörk- och ljusblå bifölls af mötet utan 

diskussion.

Förslaget skall alltså efter justering af näst

kommande allmänna sammanträde gälla som stadgeändring.

§ 6.

Till kandidater för Ö.S.-valen vid årsmötet ut

sågos:

för ordförandeposten; hr N.A. Hedjerson enligt 
mötets enhälligt uttalade 
beslut;

för öfriga poster: de afgående hrr Frostell, 
Lindgren, Ekberg och Olsson 
samt såsom nyföreslagna hrr 
Eric Ahlström, Helge Kjell
strand, Karl Lindh, Nils Nord
berg, Henrik Svensson och El
wir Westman.

Till föreningens representanter vid stundande 

förbundsårsmöten valdes;

Stockholms Idrottsförbund; hr N. A. Hedjerson med 
hr Nils Carlsson som 
suppleant;

Svenska Boxningsförbundet: hr Knut Sandlund med hr 
Ragnar Rosberg som supp
leant .

§ 8.

På förslag af hr Henrik Svensson beslöt mötet, 

att revisionsberättelsen skulle föreligga färdig till 

medlemmarnas granskning en vecka före årsmötet.


