Reijmyre Idrottsförening bildades hösten1905.
Protokoll fört vid R.I.F. möte den 12/8 1906
§ 1.

Mötet öppnades af Ordf. kl 8.30 em.

§ 2.

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades

§ 3.

Frågan om uppvisning upptogs, och efter liflig diskussion beslöts att afhålla den på
söndag med början kl 1.30 samt försökstäflingar kl 4.30 em.

§ 4.

Ivar Reimers framhöll att gymnastiken skall fortsättas äfen på vintern och beslöts därför
att öfva efter föreningens möten. Sven Larsson valdes att kommendera.

§ 5.

Sven Larsson föreslog att föreningen skulle utse ett par af medlemmarna som skulle gå
till Brukspatron och höra efter om vi kunde få ha våra möten och gymnastiköfningar i
lokalen, härtill valdes John Reimers och Algot Botin.

§ 6.

Inkomsterna under mötet blefo 3.95 öre.

§ 7.

Mötet afslutade kl 9 em
Reijmyra som ovan S. Olsson sekrt.
Justeras,
Hans Gustafsson

Herman Hesse.

Protokoll fört vid R.I.F. möte den 20/11 1906.

§ 1.

Mötet öppnades af Ordf. kl 8.30 em.

§ 2.

Föregående mötes protokoll uppslästes godkändes och justerades.

§ 3.

Månadsbetalning företogs.

§ 4.

Revisionsberättelse från föregående kvartal upplästes och godkändes hvarpå
skattmästaren tillstryktes full och tacksam ansvarsfrihet.

§ 5.

Tjänstemannaval förrättades varvid följande blefo valda, Ordf. Herman Hesse, vice
ordf, Sven Larsson, sekrt. Hans Gustafsson Skattmästare John Reimer, vice sekrt.
Sigfrid Olsson, Instruktör Hans Gustafsson, Sigfrid Olsson, gymnastiklärare Sven
Larsson Materialförvaltare Danile Holm, Elof Liljestrand. Revisorer Botin, Henrik
Vogel.

§ 6.

Sven Larsson framlade förslag från Erik Kvarford om anordnandet af en liten
festtillställning, och beslöts att anordna den lördagen den 1 dec.
Till festkommitté valdes E. Kvarford, Harald Eriksson, Alfred Gustavsson, och Elof
Liljestrand. Festkommitté plikt var äfen att bjuda Damer till festen äfen som att skaffa
musik.

§ 7.

Hans Gustafsson föreslog att föreningen skulle låna logens kaffepanna och koppar till
festen.

§ 8.

Ordf, lämnade upplysning om att Ekvall fått hem tröjor för vintersport och beslöt på
Sven Larssons förslag höra efter om vi ej kunde få dem billigare om vi togo tjugo
stycken.

§ 9.

Hans Gustafsson föreslog att ordf, på samma gång han talar vid Ekvall om tröjor äfen
hör efter skridskor.

§ 10.

Nästa möte hålles måndagen den 3 dec.

§ 11.

Förslag om att sälja hektografen upptogs och beslöts att sälja den för ett pris af 5 kr.
frågan bordlades tillsvidare.

§ 12.

Utgifterna var enligt räkning från ordf, 12kr 70 öre för en fotboll.

§ 13.

Mötet afslutades kl 9.30 em.
Reijmyre i December 1906 Sigfrid Olsson sekrt.
Justeras
Herman Hesse
Ordf.

Algot Botin.

Protokoll fört vid R.I.F. möte Söndagen den 2/12 1906.

§ 1.

Mötet öppnades af ordf. kl 3 em.

§ 2.

Ordf. rapporterade att han talat vid Ekvall om tröjor och att billigaste pris var 3.60 per
styck

§ 3.

Sven Larsson föreslog att ordf. skulle uppvisa en tröja på ett kommande möte bifölls.

§ 4.

Föreningen beslöt att tröjorna skulle betalas i två gånger.

§ 5.

Erik Kvarford framlade förslag om att en större fest skulle hållas i jul, hvilket bifölls.

§ 6.

Festkommitté utsågs och invaldes, Herman Hesse, Hans Gustafsson, Sven Larsson, Algot
Botin, Erik Kvarford, Sigfrid Olsson, Harald E, Algot Karlsson.

§ 7.

Föreningen beslöt att bestämma lite om festen och inte hänskjuta allt till festkommittén

§ 8.

Sigfrid Olsson föreslog smörgåsbord samt varm mat och svagdricka bifölls.

§ 9.

Ordf. föreslog till efterrätt katarinplommon med småbröd.

§ 10.

Botin föreslog att om lokalen skulle dekoreras inga lyktor skulle finnas.

§ 11.

Ordf, föreslog att om hjälp funnes i festkommittén skulle dekorationen hänskjutas till
kommittén annars utse en särskild kommitté godkändes.

§ 12.

Kvarford frågade om skridskor fanns hos Ekvall. Ordf. upplyste om att sådana fanns och
hurdana som hälst kunde få andvändas utom träskridskor.

§ 13.

Föreningen beslöt att inköpa hockeykäppar, ordf. utsågs att anskaffa sådana.

§ 14.

Nästa möte beslöts hållas måndagen den 10/12

§ 15.

Inkomsterna under mötet var 2.25 i afgift.
Mötet afslutades kl 4.30 em.
Reijmyre som ovan Hans Gustafsson Sekrt.
Justeras.
Herman Hesse

Algot Botin.

Protokoll fört vid R.I.F. extra sammanträde Torsdagen den 7/12 1906.
§ 1.

Mötet öppnades af Ordf. kl 8.30 em.

§ 2.

Till inträde i föreningen godkändes Hjalmar Myrèn.

§ 3.

Ordf. uppläste villkor för Idrottsföreningen Kamraternas inträde i föreningen som hade
följande lydelse (1) Att vara medlem betalar (50) öre i inträdesavgift, (2) att inga
materialer öferlämnas.

§ 4.

Medlemmarna inröstades och godkändes alla utom sex, Hugo Karlsson, Nils Gustafsson,
Josef Bark, Justus Jonsson, Helmer Pihl.

§ 5.

S. Larsson föreslog att om kamraterna ej är nöjda med svaret, de ej har tillträde till
Idrottsparken bifölls.

§ 6.

Botin och undertecknad utsågs att afgifa svar.

§ 7.

J. Reimers visade priskurant på hockeykäpparna och åtogs sig att anskaffa prof.

§ 8.

J. Reimers föreslog att en kommitté skulle utses att ombestyra en hockeyplan bifölls.

§ 9.

Kommitté utsågs och invaldes, Ivar Reimers, Herman Hesse, Sven Larsson, Erik
Kvarford, Hans Gustafsson, Algot Botin.

§ 10.

Föreningen beslöt att inbjuda hedersledamöterna till festen.

§ 11.

Hjalmar Myrèn föreslog att F.Ek, skulle inväljas till hedersledamot bifölls.

§ 12.

Ordf. utsågs att underrätta honom och inbjuda Sven Ferm till festen.

§ 13.

Räkning från Ekvall för såpa 70 öre godkändes,
Mötet afslutades kl 9.45 em.
Reijmyre som ovan Hans Gustafsson Sekrt.
Justeras
Herman Hesse.
Ordf.

Algot Botin

Protokoll fört vid R.I.F. möte den 12/2 1907.
§ 1.

Mötet öppnades af ordf. kl 7 em.

§ 2.

Kvarford föreslog att föreningen skulle inköpa skidor hos Ekvall hvilket bifölls.

§ 3.

Ekvall infanns sig på mötet och visade priskurant på skidor.

§ 4.

Frågan om bildandet af en skidklubb upptogs och beslöts att personer utom
idrottsföreningen skall vinna inträde, ett möte skulle utlysas för de som voro
intreserade af skidåkning.

§ 5.

Förslag framkom om en kaffefest hvilket bifölls frågan bordlades.

§ 6.

Mötet afslutades kl 10.15 em.
Reijmyre den 12/2-07 Hans Gustafsson Sekrt.

Justerades
Herman Hesse.
Ordf.

S. Olsson

Förslag till stadgar för Reijmyre skidklubb.
§ 1.

Klubbens mål är att inom Reijmyre med omnejd verka för den roande samt för hälsan
nyttiga skidsporten. Detta mål söken klubben vinna huvudsakligen genom att
1) årligen anordna täflingar i längdlöpning och backåkning för klubbens medlemmar.
2) Äfen iordningsställa samt underhålla skridskobana å lämplig Plats på sjön Hunn.
3) Intresera personer af alla åldrar att genom penningsbidrag och gåfor, lämpliga till
priser vid täflingar verka i klubbens syfte

§ 2.

Ledamot af klubben är hvar och en, man eller kvinna, som fyllt 10 år och därtill anmält
sig hos klubben samt erlagt månadsavgift. Klubbens medlemmar äro antigen stadiga
eller årligt betalande.
a) De förra erlägga en gång för alla till klubbens kassa minst 10 kr.
b) De senare erlägga en årlig avgift, man över 15 år 50 öre,
Kvinna 25 öre samt barn under 15 år 25 öre.
Ledamot som inträder efter 1 maj, erlägger afgift för nästkommande arbetsår, som
börjar 1 okt.

§ 3.

Till hedesledamöter utses å allmänt årsmöte på styrelsens förslag. De personer som på
ett synnerligt utmärkt sätt gagnat klubben.

§ 4.

Klubbens verksamhet ledes af styrelse som har sitt säte i Reijmyre och består af,
Ordförande, sekreterare, skattmästare, samt 2 ledamöter, hvilka väljas för 1 år och
kunna återväljas. Klubben har äfen att välja 1 förrådsförrättare som utan ersättning
sköter denna syssla, dessutom väljer klubben 2 personer mot en billig ersättning
håller skridskobanan fri från snö, samt vid passande väderlek spola densamma med
vatten. Styrelsen sammanträder på kallelse af ordf. Extra samman utlyses Af ordf.
För besluts fattande fordras att minst 4 af styrelsens ledamöter äro vid sammanträdet
närvarande och gäller därvid de flestas mening samt vid lika röstandet den mening
ordf, beträder.

§ 5.

Räkenskapsåret räknas från den 1 oktober till och med 30 sept. påföljande år,och
skola räkenskaperna vederbörligen afslutade öferlämnande till granskning, af de vid
föregående årsmöte utsedda revisorerna, som vid nästa årsmöte öfer den verkställda
granskning afgifa berättelse.

§ 6.

Föreningen samlas till allmänt årsmöte i oktober månad hvarje år.
Och förekommer då,
1) Styrelsens berättelse
2) Revisionsberättelse
3) Beslut om ansvarsfrihet .
4) Val af styrelse och styrelseledamöter
5) Val af förrådsförvaltare och 2 renhållningsmän för skridskobana
6) Val af 2 revisorer och 2 revisionssuppleanter ,
7) Redogörelse för styrelsens arbetsplan.
Alla val ske med slutna sedlar.

§ 7.

Ändring i dessa stadgar kan ske endast efter beslut på allmänt årsmöte, där minst 2/3
delar af närvarande ledamöter hvilket antal ej må understiga 20 sådant beslutar.
Reijmyre den 15 feburari 1907.
Ivar Reimers

J. Ekvall

Herman Hesse.

Protokoll fört vid R.I.F. möte den 14/3 1907.
§ 1.

Mötet öppnades af ordf kl 8.30 em.

§ 2.

Ordf hälsade alla välkomna.

§ 3.

Till inträde i föreningen anmäldes Valdemar Hagström som godkändes och inrättades.

§ 4.

Sven Larsson uppläste R.I. F. Stadgar.

§ 5.

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 6.

Val af ny styrelse företogs, och omvaldes den förutvarande.
Till revisorer valdes Uno Och Henrik Vogel.

§ 7.

Festfrågan upptogs och beslöts att festen skulle hållas lördag före påsk, till festkommitté
valdes, Hans Gustafsson, Alfred Gustafsson, Sven Larsson, Kvarford.

§ 8.

Algot åtogs sig att skaffa en bärstång till flaggan.

§ 9.

S. Olsson föreslog att en kommitté skulle utses för anskaffandet af en plint och en trähäst
bifölls. Till kommitté valdes E.-Kvarford, J. Reimers, S. Larsson, Uno Vogel.

§ 10.

Kvarford föreslog att en ny ribbställning och ett spjut skulle anskaffas bifölls,
undertecknad åtog sig detsamma.

§ 11.

Ordf. framlade förslag om att inköpa nya tröjor för fotboll bordlades..

§ 12.

S. Larsson framlade förslag om att föreningen skulle söka vinna inträde i idrottsförbundet
Kamraterna, hvilket bifölls, att ombestyra detsamma utsågs J. Reimers, Hesse.

§ 13.

Föreningen beslöt att göra ändring i månadsbetalning till en kvartalsafgift af 50 öre.

§ 14.

Larsson föreslog att en materialbod skulle uppsättas vid slätten bordlades.

§ 15.

Föreningen beslöt hålla nästa möte efter aflöningen.

§ 16.

Inkomsterna under mötet var intädesavgift 1 kr. månadsavgift 3.75.
Mötet avslutades kl 11 em.
Reujmyre som ovan H. Gustafsson Sekrt
Justeras
Herman Hesse
Ordf.

Erik Kvarford.

Protokoll fört vid Reijmyra idrottsförening Möte den 8/5 1907.

§ 1.

Mötet öppnades af ordf. kl 8.30 em

§ 2.

Flaggstångskommittén rapporterade att stång fanns på snickeriverkstaden.

§ 3.

Föregåendes mötes protokoll upplästes godkändes och jutsterades.

§ 4.

Frågan om fotbollströjor upptogs och beslöts att inköpa färdiga, S. Larsson, H. Eriksson,
utsågs att utse en passande.

§ 5.

Frågan om en ny idrottsplan bordlades.

§ 6.

Revisionsberättelse för sista kvartalet 1906 och första 1907 upplästes, godkändes och
beviljades full ansvarsfrihet åt styrelsen.

§ 7.

Vilhelm Andersson framlade förslag om att föreningen skulle uppsätta en dansbana
Hvilket bifölls, en kommitté utsågs.För anbestyrandt af densamma och invaldes, Erik
Kvarford, Alfred Gustafsson, Herman Hesse, Sven Larsson.

§ 8.

Föreningen beslöt att fotboll skulle spelas på söndag kl 3em.

§ 9.

Mötet afslutades kl 10 em.
Reijmyre som ofan, Hans Gustafsson
Justeras
Sigfrid Olsson

Josef Eriksson.

Protokoll fört vid Reijmyra Idrottsförening Möte den 19/7 1907.
§ 1.

Mötet öppnades af vice ordf. kl 8.30 em.

§ 2.

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 3.

Sven Larsson rapporterade att inga tröjor fanns föreningen beslöt då att slopa frågan.

§ 4.

Revisionsberättelse upplästes godkändes och beviljades full och tacksam ansvarsfrihet
åt styrelsen.

§ 5.

Val af styrelse företogs och omvaldes den förutvarande, till revisionssuppleant valdes
Hjalmar Myrèn.

§ 6.

Herman Hesse upplyste om att föreningens inträde i riksförbundetvar en viktig fråga
och att den noga borde övervägas, föreningen beslöt då att utse en kommitté för
granskandet af förbundets stadgar och göra sitt uttalande huru vida det var fördelaktigt
att ingå i densamma, kommitté utsågs och invaldes, Herman Hesse, Sven Larsson,
Hjalmar Myrèn, Sigfrid Olsson, Hans Gustafsson.

§ 7.

Kvarford föreslog att en ny staf skulle anskaffas hvilket bifölls.

§ 8.

På förslag af Sven Larsson beslöts att vid täflingar skulle medlemmarna delas i två
grupper (juniorer och seniorer) och skulle åldersgränsen mellan de båda grupperna vara
15 år.

§ 9.

Hesse föreslog att föreningen skulle inköpa ett vandringspris som skulle bära namnet
R.I.F. s pris, hvilket bifölls. En kommitté utsågs för ombestyrandet och valdes Herman
Hesse, Hans Gustafsson, Sven Larsson.

§ 10.

Föreningen beslöt att om fotbollen var bristfällig en ny skulle inköpas till täflingen.

§ 11.

Hesse föreslår att föreningen skulle uppta frågan om årsfesten.

§ 12.

På undertecknads förslag utsågs en kommitté att utarbeta ett förslag till årsfesten,
kommitté valdes Hesse, Larsson, Gustafsson,Olsson.

§ 13.

Föreningen beslöt att anskaffa en trähäst till nästa år.

§ 14.

Hesse upplyste om att om någon var i behof av gymnastikskor de finge hänvända sig till
honom.

§ 15.

På Filipssons förslag beslöts att anordna en kaffefest på lördag festkommitté utsågs och
invaldes Edvin Filipsson, Elof Liljestrand, Sigfrid Olsson, Alfred Gustafsson.

§ 16.

Hesse föreslog att om lokalen var upptagen festen skulle hållas i det gröna bifölls.

§ 17.

Inkomsterna under mötet var kvartalsafgift 6.50.
Mötet avslutades kl 10,30 em.
Reijmyre som ofan, Hans Gustafsson Sekrt.
Justeras,
Herman Hesse

S. Olsson.

Protokoll fört vid Reijmyra idrottsförrning möte den 1/8 1907.
§ 1.

Mötet öppnades af ordf. kl 8.30 em.

§ 2.

Ordf. hälsade alla välkomna.

§ 3.

Till inträde i föreningen anmäldes och godkändes Elion Rudin, Hugo Frisk, och Erik
Öhman.

§ 4.

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 5.

Den kommitté som hade i uppdrag att granska riksförbundets stadgar rapporterade att
de ej ansågo det fördelaktigt för föreningen att ingå i förbundet i år,utan föreslog att
frågan bordlades tills nästa år, förslaget bifölls.

§ 6.

Herman Hesse rapporterade att den kommitté som skulle utarbeta förslag till ett
vandringspris i allmän idrott för föreningen ej kunnat enat sig om något dylikt utan
föreslog kommittén att frågan skulle få vila till nästa år bifölls.

§ 7.

På förslag af Hesse beslöts att till årstäflingen inköpa en silverbägare som hederspris
för den som uppnått högsta poäng antalet. Därtill anslogs ett belopp af 6 kr. och
uppsågs åt Hesse och Larsson Att inköpa den.

§ 8.

Hesse uppläste ett programförslag till årsfesten hvilket godkändes, Festkommitté
utsågs och invaldes Sven Larsson, Ivar Jonsson, Kvarford, Uno Vogel, Elof Liljestrand,
Hans Gustafsson. Herman Hesse, åtog sig att vara kommittén behjälplig.

§ 9.

Sven Larsson föreslog att föreningen skulle utse ett par personer som skulle höra efter
hur dyr en supè kunde bli på gestgivargården Larsson och undertecknad utsågs till
densamma.

§ 10.

Föreningen beslöt hålla sitt årsmöte samma dag som festen.

§ 11.

Sven Larsson framlade förslag om att föreningen skulle inköpa två spjutskaft förslaget
bifölls.

§ 12.

Undertecknad uppläste ett programförslag till föreningens årstäfling den 10 och 11
augusti. Hviljet godkändes.

§ 13.

Herman Hesse föreslog att fotbollslagena skulle förbättras hvilket bifölls, samt
meddelade att han utgick ur sitt lag.

§ 14.

På undertecknads förslag valdes Hesse till prisdommare.

§ 15.

Herman Hesse framlade förslag om att föreningen i sin helhet skulle omarbetas med nya
stadgar och en årsavgift i stället för kvartalsavgift bifölls och hänsköt det åt
stadgekommittén.

§ 16.

På förslag af John Reimers beslöts att de som erlagt afgift för kvartalet juli augusti och
sept, nu vid årets början betalade 1,50

§ 17.

Föreningen beslöt inköpa två protokollsböcker.

§ 18.

Mötet afslutade kl 11 em med ett fyrfaldigt lefve R.I.F.

Reijmyra som ofvan Hans Gustafsson. Sekrt.
Justeras
Herman Hesse
Ordf,

Hj. Myrèn

Algot Botin.

Styrelsen för Reijmyra Idrottsförening får härmed afgiva följande Årsrapport för 1906-1907.
Föreningen har under året afhålit 8 ordinarie sammanträden och ett Extra. Vid årets början var
föreningens medlemsantal 25, under året Har ingått 6 nya medlemmar samt en utgått,
kvarstående vid årets Slut summa 30, Idrottsövningarna under säsongen hat varit fåtaliga på
grund af den okänliga väderleken men har nu på senaste tiden övningar flitigt Hållits.
Föreningen sedvanliga årstäfling gick af stapeln den 10-11 Augusti med stor tillslutning och med
goda resultat, hvilket bevisar Att intresset för idrotten ej slappnat, och fast en så få övningar
Hållits uppnåddes dock vid tävlingarna över förväntan goda resultat.
Inkomsterna under året utgöra 118.91
Utgifter för diverse idrottsmaterial 58.12
Behållning till nästa år 60.69.
Reijmyre den 24augusti 1907.
Styrelsen.

Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings 2.a årsmöte den 24/8 1907.

§ 1.

Mötet öppnades af ordf, kl 6.30 em,

§ 2.

Ordf, hälsade alla välkomna.

§ 3.

Föregående mötes protokoll upplästes och justerades.

§ 4.

Undertecknad uppläste en af styrelsen uppsatt årsrapport hvilken godkändes.

§ 5.

Ordf, uppläste förslag till stadgar hvilket godkändes med en liten ändring i paragraf 15,

§ 6.

Ivar Reimers föreslog att frågan om huru vida en hedersledamot kunde vara aktiv
medlem af en annan förening, skulle upptas till diskussion, frågan upptogs men
diskussionen ledde ej till något resultat.

§ 7.

Ivar Reimers föreslog att föreningen skulle anordna två täflingar om året hvilket bifölls.

§ 8.

Val af ny styrelse företogs och valdes, Ordf. Herman Hesse styrelseledamöter Hans
Gustafsson, Sven Larsson, Sigfrid Olsson, styrelsesuppleanter, Algot Botin, Hjalmar
Myrèn, revisorer Uno Vogel, Henrik Vogel, suppleanter Rosenqvist, ErikÖhman, till
gymnastikledare och prisdomare valdes Herman Hesse.

§ 9.

Sven Larsson frågade om främmande personer kunde få delta i festen hvilket bifölls.

§ 10.

Ivar Reimers framförde sitt tack för att föreningen uppsköt festen så att han kunde
övervara densamma. Ordf. hälsade honom välkommen.

§ 11.

Mötet avslutade med ett lefve R.I.F. kl 8.em
Reijmyre som ovan Hans Gustafsson
Justertas
Herman Hesse
ordf.

Sigfrid Olsson

Algot Botin

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i R.I.F. Månd. Den 16/9 1907.
§ 1.

De olika styrelsebefattningarna för det kommande arbetsåret besattes sålunda, till
sekreterare utsågs underteckn, till v, ordf, Hans Gustafsson, skattmästare John Reimers
vice sekrt S. Olsson.

§ 2.

Som ej någon lämplig person till materialförvaltare fanns i styrelsen hade D.Holm
ombetts att fortfarande sköta den sysslan, och åtog han sig detsamma, med biträde av
Elion Rudin.

§ 3.

Undertecknad föreslog att en löpningsbana skulle iordning göras vid idrottsparken
bordlades.

§ 4.

Undertecknad föreslog att löpning å 2500m skulle föranmälas till lördagen d, 2/dennes
bifölls.

§ 5.

Hans Gustafsson föreslog att protokoll ej skulle föras vid övning, å idrottspl, samt när
medl, skulle träna. Utan var och en skulle ha sin frihet därutinnan, bifölls.

§ 6.

Beslöta att sammantr, med föreningen skulle hållas fred, d, 20 dennes varefter
sammanträdet avslutades.
Reijmyre som ovan Sven Larsson
Sekrt.

Protokoll fört vid ordinarie möte med R.I.F. torsd, d 19/9 1907.
§ 1.

Mötet öppnades av ordf. kl 8.20 em.

§ 2.

Ordf. uppläste förslag till en ny och enklare arbetsordning för mötena vilket godkändes.

§ 3.

Det av styrelsen framlagda förslaget om en löpningsbana bordlades till nästa år.

§ 4.

Det av styrelsen uppsatta tävlingslaget för fotboll blev enhälligt godkänt.

§ 5.

Ordf. upplyste att inbjudan till tävling i fotboll Sönd, d, 6 okt. i Regna ingått och beslöts
att antaga densamma.

§ 6.

Prisdomaren uppläste resultaten vid femkampstävlingen sönd d,15/9.

§ 7.

Beslöt att anordna en löpning å 2500m lörd den 21 sept, kl 4em varefter mötet avslutades
av ordf.
Reijmyre som ovan Sven Larsson
Justeras.
Herman Hesse
Ordf.

Hans Gustafsson Ivar Reimers.

Uppnådda resultat vid R.I.F.s årstävling i aug 1907.
Höjdhopp
Alfred Gustafsson
J. Reimers
H. Gustafsson
Sven Larsson
Rickard Sjöström
S. Olsson
J. Reimers
Erik Öhman

140 cm
135 cm
135 cm
135 cm
135 cm
135 cm
125 cm
125 cm

Längdhopp
Sven Larsson
Sigfrid Olsson
J. Reimers
Hans Gustafsson
H. Rosenqvist

390 cm
380 cm
375 cm
368 cm
356 cm

Jämfotahopp
J. Reimers
H. Gudstafsson
S. Larsson
S. Olsson
R. Sjöström

224 cm
219 cm
216 cm
214 cm
209 cm

Kulstötning
Hans Gustafsson
Alfred Gustafsson
Ivar Jonsson

14.05 m
14.02 m
12.81 m

Spjutkastning
Hans Gustafsson
Elion Rudin
Sven Larsson
U. Vogel
S. Olsson

35.70 m
35,69 m
33.66 m
30,15 m
27,20 m

Löpning 100 m.
Alfred Gustafsson
Hans Gustafsson
R. Sjöström
Sven Larsson
Ivar Jonsson
Hugo Rosenqvist
J. Reimers
S. Olsson
HJ. Myrèn
Herbert Nordström

13 sek,
13,1/4 sek
13,1/2 sek
14 sek
14 sek
14 sek
14,1/2 sek
15 sek
15 sek
15 sek

Löpning 500m.
Daniel Holm
Hugo Rosenqvist
Hans Gustafsson
Uno Vogel
S. Larsson

1 min. 31,1/2 sek
1 min 33 sek
1 min 33 sek
1 min 33,1/2 sek
1 min 37 sek.

Stavhopp
Hans Gustafsson
H. Rosenqvist
Erik Öhman
S. Olsson
J. Jonsson

258 cm
238 cm
230 cm
218 cm
210 cm

Trestegshopp
Sven Larsson
Hans Gustafsson
J. Reimers
S. Olsson

987 cm
960 cm
870 cm
847 cm

Löpning 1000m
Hans Gustafsson
Daniel Holm
Hugo Rosenqvist
Sven Larsson
Uno Vogel

3 min 10 sek
3 min 18 sek
3 min 20 sek
3 min 25 sek
3 min 28 sek.

I Fotbollstävlingen om föreningens vandringspris segrade lag II
Domare var Herman Hesse.

Protokoll fört vid extra sammanträde med R.I.F. Månd, den 21/10 1907.
§ 1.

Sammanträdet öppn av O kl 6.40 em. varvid han upplyste att anledningen till
sammanträdet var att föreningen fått inbjudan till tävlingar i Norrköping av I.F.K.
därstädes.

§ 2.

Beslöt att föreningen skulle låta representera sig i löpningar.

§ 3.

Beslöts att de deltagare som hemfört något pris skulle erhålla fri resa av R.I.F. varefter
sammanträdet avslutades.
Reijmyre som ovan Sven Larsson Sekrt.
Justeras,
Hans Gustafsson

Ivar Reimers

Herman Hesse
Ordf.

Protokoll fört vid ordinarie möte med R.I.F. d, 18/11 1907.

§ 1.

Sammanträdet öppnades av ordf. H.Hesse kl 7 em.

§ 2.

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 3.

Bordlagda frågan om en ny idrottspark upptogs till behandling och beslöts på grund av
framhållna svårigheter att låta frågan falla.

§.

Sigf, Olsson föreslog att föreningen skulle anordna en mindre baldans bifölls, och beslöts
att den skulle gå av stapeln påföljande lördag, till festkommitté utsågs Hans Gustafsson,
S. Olsson, Ivar Jonson och undertecknad.

§ 5.

Botin föreslog att anordna en större basar framledes, bifölls, och utsågs en kommitté till
förberedande arbeten bestående av Hesse, Gustafsson, Reimers, och undertecknad samt
Botin.

§ 6.

Botin frågade om det lagpris som erövrades i Norrköping, anlent varvid upplystes att det
ej anlent, trots skriftliga och muntliga förfrågningar, varför beslöts att ej göra något vidare
åt saken.

§ 7.

Hans G. Föreslog att anordna en tävling i teränglöpning på söndag avslogs på grund den
sena årstiden.

§ 8.

Avslutades sammanträdet kl 7.45 em. av ordf.
R-e, som ovan S. Larsson Sekrt.
Justeras
Sigfrid Olsson

Erik Öhman.

Protokoll fört vid extra sammanträde med R.I.F. Söndagen den 8/12 1907.
§ 1.

Sammanträdet öppnades av ordf. H. Hesse vilken upplyste att anledningen sammantr.
Var en inbjudning till möte i Linköping med Östergötlands idrottsföreningar lörd. Den
14 dec.

§ 2.

Beslöts att inträda i Riksförbundet, samt att sända 2 ombud till mötet i Lindköping.

§ 3.

Till ombusd utsågs H.Hesse och J. Reimers, och skulle reseräkningen betalas av
föreningen.

§ 4.

Arvid Andersson sökte inträde i föreningen godkändes.

§ 5.

Hesse föreslog att låta trycka stadgar bordlades.

§ 6.

Avslutades sammanträdet.
R-. e som ovan S. Larsson Sekrt.
Justeras.
Sigfrid Olsson

ErikÖhman.

Protokoll fört vid möte med R.I.F. styrelse den 9/2 1908.
§ 1.

Till sekreterare efter Sven Larsson valdes undertecknad till vice ordf, Sigfrid Olsson.

§ 2.

Ordf. Uppläste en inbjudan till skidtäfling i Finspång, och beslöt att genom annosering
tillkännagiva det.

§ 3.

Beslöt ha nästa föreningsmöte Söndagen den 16/2 dennes.

§ 4.

Mötet avslutades af ordf.
Reijmyre som ovan

Hans Gustafsson

Justeras
Sigfrid Olsson

Erik Öhman.

Protokoll fört vid R.I.F. möte den 2/2 1908.
§ 1.

Mötet öppnades af ordf, kl 2,15 em.

§ 2.

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 3.

Ordf. rapporterade om förbundsmötet i Linköping.

§ 4.

Den bordlagda frågan om tryckta stadgar bordlades ånyo.

§ 5.

Beslöt att efter detta årets utgång invälja Sven Larsson som Hedersledamot.

§ 6.

Invaldes Sigfrid Olsson, Hjalmar Myrèn , i bastukommittén efter Larsson och Reimers.

§ 7.

Ordf. frågade om föreningen ville köpa en af honom skaffad sekundklocka bifölls.

§ 8.

Holm föreslog att alla måste ha kostymer till sommarn bifölls.

§ 9.

En diskutionsfråga om en ny idrottspark upptogs och diskuterades lifligt diskussion fick
avgiva svar.

§ 10.

Mötet afvslutades kl 3.15 em.

Reijmyre som ovan Hans Gustafsson Sekrt.
Justeras
Ivar Jonsson

Herman Hesse
Ordf.

Josef Eriksson

Protokoll fört vid möte med R.I.F. den 11/3 1908.

§ 1.

Mötet öppnades af ordf. kl 8.20 em.

§ 2.

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 3.

Ordf. uppläste ett af basarkommittén utarbetat förslag hvilket godkändes med ändring af
namnet vårbasar till idrottsbasar.

§ 4.

Beslöts att tigga på torsdag, därtill utsågs Rickard Sjöström, Elof Liljestrand, Erik
Kvarford.

§ 5.

Uppdrogs åt John Reimers att hos direktören be om en glaspjäs att hålla lotteridragning
om.

§ 6.

Festkommitté utsågs och valdes, Algot Botin, Vilhelm Andersson, Ivar Jonsson,
Hjalmar Myrèn, Uno Vogel, Rickard Sjöström, Elof Liljestrand, Erik Kvarford, Daniel
Holm, John Reimers, Hugo Rosenqvist, Erik Olsson, Herberth Nordström, Elion Rudin,
Undertecknad samt Hesse som behjälplig.

§ 7.

Frågan om tryckta stadgar bordlades igen.

§ 8.

Botin föreslog att nyinträdandet i föreningen skulle vid inträdet betala endast 1 kr, och
sedan den andra, bifölls.

§ 9.

Mötet afslutade kl 9.30 em.
Reijmyre som ovan. Hans Gustafsson Sekrt.
Justeras
Hugo Frisk

Herman Hesse.
Ordf.

Algot Botin.

Protokoll fört vid R.I.F. möte den 18/5 1908.

§ 1.

Mötet öppnades af Ordf. kl 8.45 em.

§ 2.

Till inträde i föreningen godkändes Fabian Lindberg och Erik Flink.

§ 3.

Föregåendes protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 4.

Basarkommittén rapporterade att basaren inbringade en bruttoinkomst af 492.55
netto 229,62 Ordf, tackade festkommittén.

§ 5.

Den bordlagda frågan om tryckta stadgar upptogs och beslöts att låta trycka
100 exemplar, upptogs åt Hesse å Ivar Reimers.

§ 6.

Materialförvaltaren föreslog att inköpa fotboll, stötkula, diskus, och en fotbollspump
bifölls.

§ 7.

Beslöt anordna en tennisplan.

§ 8.

Som ledare för tennisspelet valdes Ivar Reimers och Henrik Vogel.

§ 9.

Att inkassera auktion valdes Erik Kvarford.

§ 10.

Beslöts att alla medlemmar i föreningen måste skaffa sig kostymer.

§ 11.

Kvarford föreslog att inköpa fotbollströjor bordlades.

§ 12.

Beslöt att vid täflingar använda medaljer och bägare.

§ 13.

Beslöts att ändra fotbollslagena så att lag I var täflingslag.

§ 14.

Beslöts att nyinträdande kunde anmäla sig hos styrelsen.

§ 15.

Mötet afslutade kl 10 em.
Reijmyre den 8/7 -08 Hans Gustafsson sekrt
Justeras
E. Filipsson

ErikÖhman.

Protokoll fört vid möte med R.I.F. onsd, den 8 juli 1908.
§ 1.

Mötet öppnades af ordf kl 6.45 em.

§ 2.

Till inträde i föreningen godkändes, Simon Holm, Filip Jansson, Einar Rudin,
Algot Karlsson, Valfrid Lindberg, Vallentin Rosell, Ragnar Andersson, Fritz Leijkoff,
och Emil Karlsson.

§ 3.

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades,

§ 4.

PÅ förslag af ordf. beslöt föreningen att taga ett lån i Lagen Sanningens Banèr
sparkassa, på 125 kr. som skall andvändas att betala tränlagets fotbollsskor med och få
de som har skor sedan betala det på 3 månader till ordf. som utsågs att taga lånet med
R.I.F. som borgen.

§ 5.

Föreningen beslöt att bidraga med skjutsar till Simonstorp åt de i tävlingslaget som ej
har cykel när de skola till Lindköping.

§ 6.

Föreningen beslöt att mottaga inbjudningen till täfling med I.F.K. Norrköping.

§ 7.

Botin framlade förslag om att resa till Regna andra Söndagen i augusti frågan
bordlades.

§ 8.

Ordf. frågade huruvida föreningen var villig att deltaga i den fest som Manskören skall
anordna och beslöts att föreningen skall deltaga med uppvisning i allmän idrott, att
arrangera detsamma upptogs åt styrelsen.

§ 9.

På förslag af Botin beslöt föreningen att skicka efter nya fotbollsregler.

§ 10.

Som det har ingått så många nya medlemmar beslöts på förslag af Botin att uppsätta ett
tredje fotbollslag.

§ 11.

Ordf. föreslog att sänka inträdesafgiften till 1 kr för de nyintagna medlemmarna men
skall detta gälla blott för detta år förslaget bifölls.

§ 12.

Utgifter under mötet voro kr 2,50 till hjälp till kostymer.

§ 13.

Mötet afslutades 7.50 em sedan ordf. utbringat ett kraftigt fyrfaldigt leve för R.I.F.
Reijmyre den 8/7-08 Sigfrid Olsson tillfällig sekreterare
Justeras
HJ. Myrèn
Herman Hesse
Ordf.

Uno Vogel

Protokoll fört vid sammanträde med Reijmyre Idtottsförening den 27 juli 1908.
§ 1.

Mötet öpnades af ordf. kl 8.30 em,

§ 2.

Till inträde i föreningen anmäldes och godkändes Hugo Venell och Fritz Holm.

§ 3.

Föregående mötet protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 4.

Att justera dagens protokoll valdes Uno Vogel och Hjalmar Myrèn.

§ 5.

Beslöts att ha årsmöte och täfling den 16 augusti samt årsfesten den

§ 6.

Beslöts att inskränka täflingen till en sjukamp, i följande grenar, Höjdhopp, längdhopp,
stafhopp, spjutkastning, kulstötning, Löpning 200m samt en terränglöpning å 5000m.
Dessutom Spjutkastning med fri fattning.

§ 7.

Till täflingskommitté valdes Sigfrid Olsson, Erik Kvarford, Uno Vogel, Daniel Holm,
och Elion Rudin,och skulle anmälningar ske senast Den 10 augusti.

§ 8.

På förslag af undertecknad beslöts att till prisdomare tillsätta två utom föreningen
stående personer, därtill godkändes herrarna, Österberg och Pastor Videlius.

§ 9.

Festkommitté till årsfesten valdes Uno Vogel, Algot Botin, Rickard Sjöström,
ErikKvarford, Ivar Jonsson, och undertecknad.

§ 10.

Beslöts att på festen ha kaffe samt ett enkelt smörgåsbord, att dekarations omkostnaderna
tas ur kassan.

§ 11.

Beslöts att bidra de medlemmar som ämnade delta i mästerskaps-tävlilgarna i Motala
med 5 kr.per man.

§ 12.

Beslöt att inköpa en staf och ett spjut.

§ 13.

Mötet avslutades klockan 10.15 em,
Reijmyre i dag som ovan. Hans Gustafsson Sekrt.
Justeras.
Uno Vogel

Herman Hesse
Ordf.

Hj.Myrèn.

Protokoll fört vid möte med R.I.F. den 5/11 1908.

§ 1.

Mötet öppnades av ordf, kl 8,20 em.

§ 2.

Föregåendes mötes protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 3.

Att justera dagens protokoll valdes Elof Liljestrand, och Hugo Frisk.

§ 4.

Ordf, rapporterade hur medaljerna komma att se ut vilket godkändes.

§ 5.

Ordf, uppläste en inbjudan till "Svenska Gymnastik och Idrottsförbundets" årsmöte,
samt frågade om föreningen skulle sända något ombud , vilket bifölls. Till kandidater
uppsattes Hesse, Botin, och undertecknad. Röstning företogs Hesse erhöll 11 röster Botin
och undertecknad 2 vardera.

§ 6.

Till resebidrag annslogs 20 kr.

§ 7.

Undertecknad frågade om musiken skulle betala hälften för årsfesten, svaret blev ja.

§ 8.

Undertecknad begärde ett lån ur kassan att betala skulden hos Jönsson med bifölls.

§ 9.

Beslöts att anordna en fest när medaljerna skall utdelas.

§ 10.

Beslöt att ha möte en gång i månaden.

§ 11.

Mötet avslutade kl 9.20 em.
Hans Gustafsson Sekrt.
Justeras.
Hugo Frisk,

Herman Hesse.
Ordf.

Elof Liljstrand

Protokoll fört vid möte med R.I.F. den 30/12 1908.
§ 1.

Mötet öppnades af ordf. kl 8.20 em.

§ 2.

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 3.

Att justera dagens protokoll valdes Harald Eriksson, och Algot Karlsson.

§ 4.

Beslöt att tillsätta ett par andra i parkkommittén i stället för herrarna Österberg och
Kvarford och valdes Uno Vogel, och Algot Botin.

§ 5.

Till diskussion upptogs frågan, " Hur skall vi få pengar till en idrottspark" och gjordes
det uttalandet att så mycket pengar ej skulle behövs, utan skulle medlemmarna med egen
arbetskraft anskaffa en park, frågan bordlades för vidare diskussion.'

§ 6.

Ordf rapporterade om idrottsriksdagen vilken med tacksamhet godkändes.

§ 7.

Ordf, föreslog att föreningen skulle lösa idrottsförbundets tidning till nästa år förslaget
bifölls.

§ 8.

Beslöt att tillsätta en stadigvarande tävlingskommitté och valdes Botin, Harald Eriksson,
Josef Eriksson, Edvin Filipsson Henrik Vogel Hesse och Österberg.

§ 9.

Ordf, föreslog att tillsätta en kommitté som skulle anskaffa en föredragshållare framdeles
förslaget bifölls, och valdes Hesse Sjöström, och undertecknad.

§ 10.

Mötet avslutades af ordf. kl 9.50 em.
Reijmyre den 30 dec 1908 Hans Gustafsson sekrt
Justeras
Herman Hesse
Ordf,

.

Protokoll fört vid extra möte med R.I.F. den 4/2. 1909
§ 1.

Mötet öppnades af ordf. kl 8.15 em.

§ 2.

Styrelsens förslag upptogs, det första om vilken sort fotbollströjor som skulle användas,
den af styrelsen föreslagna antogs. Om hur den skulle betalas bordlades.

§ 3.

Beslöt att anordna en skidtävling på söndag, pris till tävlingen skulle tas ur
skidklubbens kassa, allt annat hänsköts åt tävlingskommittén. 27.

§ 4.

Frågan om en skridskobana bordlades.

§ 5.

Förslaget att hämta ett expl, fotbollsregler godkändes.

§ 6.

S. O. förslag att anordna en fest vilket bifölls, Till festkommitté valdes S. Olsson,
E. Filipsson, Kvarford, Uno Vogel och undertecknad.

§ 7.

Mötet avslutade af ordf. kl 9.40 em.
Reijmyre den 4/2.09 Hans Gustafsson sekrt
Justeras
E. Liljestrand

E. Flink

H. Hesse
Ordf.

Protokoll fört vid möte med R.I.F. den 16/2 1909.
§ 1.

Mötet öppnades af ordf. kl 8.30 em.

§ 2.

Till inträde i föreningen godkändes och intogs David Olsson.

§ 3.

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 4.

Att justera dagens protokoll valdes Rudin , och Fritz Alm.

§ 5.

Parkkommittén rapporterade att de fått löfte om en ny idrottspark dock ej någon
bestämd plats vidare framledes, rapporten godkändes.

§ 6.

Ordf, rapporterade att han har rekvirerat medaljer vilka kommer efter 4 veckor.

§ 7.

Ordf. meddelade att det fanns 3 pris på fotbollströjor, nämligen 28-33-36 kr. per dussin.
Beslöt ta dem för 28kr.

§ 8.

Den förut bordlagda frågan hur tröjorna skulle betalas upptogs, och beslöts att
medlemmarna själva skulle betala dem. Att skicka efter dem valdes Ordf.

§ 9.

Beslöts att de som skulle fullgöra sin värnplikt, skulle befrias från årsavgiften.

§ 10.

Mötet avslutades av ordf. kl 10 em.
Reijmyre den 16/2-09.

Hans Gustafsson Sekrt.

Justeras.
Rudin

F. Alm.

Herman Hesse.
Ordf.

Protokoll fört vid ordinarie möte med R.I.F. den 4/3 1909.
§ 1.

Mötet öppnades af ordf. kl 8.30 em.

§ 2.

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 3.

Den bordlagda frågan om en skridskobana slopades.

§ 4.

Ordf. uppläste ett meddelande om distriktsmöte i Lindköping samt frågade om
föreningen skulle sända något ombud vilket avslogs.

§ 5.

Sigfrid Olsson föreslog att en fest skulle anordnas vid medaljutdelningen som snart
skulle äga rum, förslaget bifölls.

§ 6.

Festkommitté valdes Sigfrid Olsson, Rickard Sjöström, Hugo Rosenqvist,
Josef Eriksson, Edvin Filipsson, Elion Rudin, Kommittén beviljades handlingsfrihet.

§ 7.

Beslöt att köpa två lotter på badhuslotteriet.

§ 8.

Ordf. påminde om fotbollströjorna.

§ 9.

Beslöts att i händelse föreningen skulle få idrottsparken vid Käggelbanan , den skulle
mottagas med tacksamhet.

§ 10.

Mötet avslutade kl 9.45 em.
Reijmyre den 4 mars 1909. Hans Gustafsson Sekrt
Justeras
E.Liljestrand
Herman Hesse ordf.

R. Sjöström

Protokoll fört vid möte med R.I.F. den 6 april 1909.

§ 1.

Mötet öppnades av ordf. Herman Hesse kl 8.30 em.

§ 2.

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 3.

Till justeringsmän valdes Rickard Sjöström och Elof Liljestrand.

§ 4.

På förslag av Hans Gustafsson beslöts att Liljebladska vandringspokalen tillsvidare
skulle tillfalla arkivet.

§ 5.

Ordförande uppläste en skrivelse från distriktsekreteraren vari meddelades att föreningen
bör hava ett par kontrollanter för erövrande av idrottsmärket och beslöt föreningen att
invälja två st vartill valdes Ordf, och Algot Botin.

§ 6.

På förslag av ordf beslöts att inköpa två sorter fotbollströjor, samt att uniformerna ej bör
användas mer än då idrott utövas.

§ 7.

Hans Gustafsson frågade om föreningen ville betala tre saftbuteljer som han glömt att
utdebitera på medlemmarna vid en festtillställning bifölls.

§ 8.

Holm föreslog att föreningen skall köpa hem gymnastikskor, varvid ordf, upplyste om att
han tar hem sådana, samt alla andra artiklar som till idrott hören.

§ 9.

Botin upplyste om att det ännu ej gjorts någon uppgörelse i lokalfrågan på grund av att de
som vore utsedda att tala vid lokalkommittén ännu ej haft något sammanträde med
densamma.

§ 10.

Frågan om medaljutdelningen upptogs varvid beslöts att styrelsen får ombesörja
densamma.

§ 11.

Kvarford föreslog att båda fotbollslagen skola hava fotbollsskor och beslöts att kaptenen
för laget får ombesörja den frågan.

§ 12.

På förslag av Botin beslöts att uppsätta nya fotbollslag vilket uppdrogs åt styrelsen.

§ 13.

Materialförvaltaren fick i uppdrag att anskaffa en ny ribbställning.

§ 14.

Beslöts på förslag ordf. att så snart som möjligt anordna en försökstävling för de som
ämna deltaga i terränglöpningen i Norrköping den 16 maj.

§ 15.

Mötet avslutades kl 9.40 em.
Reijmyre som ovan Sigfrid Olsson sekrt.
Justeras
Hugo Rosenqvist
Herman Hesse.
Ordf.

E. Rudin.

Protokoll fört vid möte med R.I.F. den 26 April 1909.

§ 1.

Mötet öppnades av ordf. Herman Hesse kl 8.30 em.

§ 2.

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 3.

Till justeringsmän valdes Hugo Rosenqvist och Elion Rudin.

§ 4.

PÅ förslag av ordf. beslöts att till Svenska idrotts och turistmuseet i Stockholm sända
två stycken av föreningens medaljer.

§ 5.

Beslöts att föreningen skall deltaga i distriktmästerskapstävlingarna i fotboll.

§ 6.

Det av styrelsen uppsatta förslaget till fotbollslag godkändes, o beslöts att lag I. Själva
få utse sig en målvakt i stället för Erik Öhman som avsade sig.

§ 7.

På förslag av ordf. beslöts att inrestera lag I i fotbollsförbundet som reserv invaldes
Hugo Frisk.

§ 8.

Ordf föreslog att föreningen skall anskaffa papper och kuvert med R.I.F. s namn och
adress, vilket bifölls, och fick Hesse i uppdrag Att anskaffa 100 papper samt 100 kuvert

§ 9.

Beslöt att de som vilja deltaga i uttagningstävlingen till teränglöpningen andra söndagen
i maj få anteckna sig hos Herman Hesse.

§ 10.

J. Eriksson föreslog att föreningen skall anordna en fest eller dyligt i sommar för att
inbringa pengar och fingo. J.E. Botin, Kvarford, Vogel, Holm, Filipsson, och
undertecknad i uppdrag att utarbeta Program till någon passande tillställning.

§ 11.

Mötet avslutades av ordf. kl 9,45 em.
Reijmyre som ovan Sigfrid Olsson Sekrt.
Justeras
Herman Hesse.
Ordf.

Protokoll fört vid möte med R.I.F. onsdagen den 26 maj 1909.
§ 1.

Mötet öppnades av ordf. H. Hesse kl 6.45 em.

§ 2.

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 3.

Till justeringsmän valdes E. Liljestrand och Algot Botin.

§ 4.

Ordförande upplyste om att han avsänt medaljerna till Svenska Turist och
idrottsmuseum i Stockholm.

§ 5.

Ordf. frågade var penningar skall anskaffas för utlösande av fotbollströjor o beslöt på
förslag av Erik Öhman att föreningen skulle utse en person som lånar 75 kr på
brukskontoret, härtill valdes Uno Vogel.

§ 6.

Botin föreslog att så många som beställt tröjor å hade pengar skulle betala dem kontant
bifölls.

§ 7.

PÅ förslag av Holm beslöts att inbjuda ett lag från Vingåkers idrottsförening till en
fotbollsmatch Söndagen den 6 juni.

§ 8.

På förslag av Holm beslöts att anordna en pristävling i terränglöpning Annandag Pingst,
med en startavgift av 50 öre priserna skola bestå av medaljer å värdeföremål, ej
understigande 1 kr, Botin valdes att utdela priserna inträde till parken är 15 öre för äldre
å 10 öre för barn.

§ 9.

En inbjudning från I.F.K. i Malmö avslogs.

§ 10.

Beslöts att låna skidklubbens kassa för inköpandet av en ny fotboll.

§ 11.

Mötet avslutades av ordf. kl 7.40 em.
Reijmyre som ovan, Sigfrid Olsson. Sekrt.
Justeras,
E. Liljestrand

Herman Hesse
Ordf.

Protokoll fört vid möte med R.I.F. torsd den 10 juni 1909.
§ 1.

Mötet öppnades av ordf. kl 1/2 9 em.

§ 2.

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 3.

Botin rapporterade att han varit hos Brukspatron angående parken men han kunde ej
komma till något resultat förr än Direktören kommer hem.

§ 4.

Frågan om lustresan upptogs och beslöts att båten skulle avgå från Reijmyre kl 9 samt
från Hunnsbackeviken kl 10 fm, till det natursköna Tummetorp (Förfriskningar) kaffe
läskedrycker smörgåsar samt tårtor och karameller tillhandahålles på festplatsen
(biljettprisena) 25 öre för äldre 15 öre för barn.

§ 5.

Beslöt att bjuda V.I.F. på kaffe om de skulle komma hit på söndag. Hesse valdes att
beställa kaffe på gästgivargården, Inträdesavgift till parken 15 o 10 öre.

§ 6.

Mötet avslutades av ordf, kl 10 em.
Reijmyre som ovan

Sigfrid Olsson Sekrt.

Justeras
Algot Botin

Herman Hesse
Ordf.

Eilon Rudin

Protokoll fört vid möte med R.I.F. den 8 juli 1909.
§ 1.

Mötet öppnades av ordf. H.Hesse kl 1/2 9 em.

§ 2.

Till inträde i föreningen anmäldes och godkändes Harald Eklund, Hugo Eklund, Bruno
Jansson, Filip Jonasson, Axel Kjellander, Einar Rudin, Gerald Ståhl, Harald Lindberg,
Anton Rudin, Allan Gustafsson, samt David Andersson.

§ 3.

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 4.

Till justeringsmän valdes Hjalmar Myrèn och Algot Botin.

§ 5.

Botin rapporterade att inkomsterna för lustresan utgjorde kr 159,93 utgifter kr 117.93
behållning kr 42.90.

§ 6.

Herman Hesse rapporterade att föreningen deltagit i Destriktmästerskapstävlingar i
fotboll och blivit slagna med 18 mål mot 0.

§ 7.

Botin föreslog att föreningen skulle tillsätta en kommitté att uppsätta ett tredje
fotbollslag, hvilket bifölls och valdes därtill Algot Botin, Jostf Eriksson,
samt Hugo Rosenqvist.

§ 8.

Botin föreslog en klämmig årsfest, frågan upptogs och valdes för utarbetande av förslag
till festen en kommitté bestående av Botin, Daniel Holm, Erik Kvarford, Josef Eriksson,
samt undertecknad, Och skall kommittén även utarbeta förslag till årstävlingen.

§ 9.

På förslag av Holm beslöts att anskaffa ett vandringspris å 5000 mtr och måste detta
delta för att alltid bliva löparens egendom erövras tre år efter varandra. Att anskaffa
priset uppdrogs åt Henrik Vogel.

§ 10.

Holm föreslog att arrangera tävlingar i allmän idrott för de olika idrottsföreningarna
häromkring upptogs åt kommittén.

§ 11.

På förslag av Hesse fick styrelsen i uppdrag att arrangera så att övning i allmän idrott å
fotboll blir olika dagar.

§ 12.

Beslöts att den som ej tillhör föreningen på inga villkor få deltaga i övningarna vare sig i
fotboll eller allmän idrott.

§ 13.

Ordförande upplyste om att I.F.K. lag 2 i Norrköping ville komma hit och tävla
Söndagen den 11 juli, men beslöt föreningen ej skulle få komma.

§ 14.

Mötet avslutades av ordf. kl 9,15 em.
Reijmyre spm ovan

Sigfrid Olsson Sekrt.

Justeras.
E. Kvarford.

Hj. Myrèn
Herman Hesse.
Ordf,

Protokoll fört vid extra mötet med R.I.F. den 27/7 1909.
§ 1.

Mötet öpnades av ordf, H.Hesse kl 1/2 9 em.

§ 2.

Botin rapporterade att parkkommittén talat vid Brukspatron. Bror Kjellgren angående
idrottsparken och ville han att vi skulle försöka utvidga vår gamla plan, ty någon odlad
mark vill han ej gärna upplåta och beslöts därför att låta frågan vila tills vidare.

§ 3.

Botin rapporterade att den av föreningen utsedda kommitté till utarbetandet av förslag
till årsfesten fullgjort sitt uppdrag, festen avhålles å samlingslokalen lördagen den 21
augusti, varvid förekommer hälsningstal av ordf, Herman Hesse. Servering av kaffe
saft smörgåsar samt efterrätt, förslaget godkändes.

§ 4.

Till festkommitté valdes Algot Botin, Uno Vogel, Hugo Rosenqvist, Elof Liljestrand
samt Henrik Vogel.

§ 5.

Beslöts att medlemmarna bjuder var sin dam på festen, och skall de damer som hjälpte
till på lustresan bjudas av festkommittén om de ej blir bjudna av någon enskild
medlem.

§ 6.

Ordf. Hesse fick i uppdrag att skaffa musik till festen.

§ 7.

Beslöts att avhålla årstävlingen den 14-15 augusti, Tävlingen omfattar följande grenar,
(Löpningar) 5000mtr, en engelsk mil, 100 mtr, (Hopp) höjd, stav, tresteg, och längd,
(kast) slägga, spjut och kula. (Priserna) medaljer och värdeföremål, anmälningar. Till
tävlingarna skola inlämnas till A. Botin och Josef Eriksson senast Den 10 augusti.

§ 8.

Till prisdomare beslöts att anmoda V.Eriksson o Fr, Österberg å skall dessa även
bjudas på festen. Att utdela priserna uppdrogs åt Hesse och undertecknad.

§ 9.

På förslag av ordf. Hesse beslöts att de som ej inbetalt sina års eller inträdesavgifter ej
få deltaga i festen.

§ 10.

Josef E. föreslog att inbjuda I.F.K.s lag 2 till tävling i fotboll söndagen den 1 augusti
bifölls och uppdrogs åt ordf, att skicka inbjudningen. Tävlingen börjar kl 1/2 3. Inträde
till parken blir 15 öre för äldre 10 öre för barn, att mottaga inträdesavgifter valdes
E.Liljestrand o E. Flink.

§ 11.

Det av styrelsen utarbetade förslaget till idrottens utövande olika kvällar lyder som
följer, Måndagar fotboll mellan lag 2-3 tisdar Allmän idrott, Onsd, fotboll lag 1-2.
Torsd, fotboll lag 2-3 Fred. Allmän idrott Lörd. Allmän idrott, o fotboll lag 1-2. Sönd,
allmän idrott och fotboll lag 1-2 förslaget bifölls.

§ 12.

På förslag av Uno Vogel beslöts att alla spelarna i lag 2 skola ha tröjor och kunna de ej
betala dem i en gång få de betala litet i sänder.

§ 13.

Ordf föreslog att inköpa billigare bollar till träning bifölls. Och fick ordf friheten att
köpa vilka bollar han ville.

§ 14.

Botin föreslog att indela föreningens medlemmar i juniorer och seniorer till
årstävlingen upptogs åt styrelsen.

§ 15.

Beslöts att skicka efter ett spjutskaft till årstävlingen samt en ny matchboll om så
behövs.

§ 16.

Sjöström föreslog en skojmatch till årstävlingen bifölls.

§ 17.

Uno Vogel upplyste om att vi får komma till Vingåker och tävla andra söndagen i
augusti vidare meddelades på telefon.

§ 18.

Mötet avslutades av ordf, kl 10.15 em.
Reijmyre som ovan Sigfrid Olsson Sekrt.
Justeras
E. Kvarford,

Herman Hesse,
Ordf.

Hj. Myrèn.

Protokoll fört R.I.F. s 4 de. Årsmöte Lördagen den 27/8 1909.
§ 1.

Mötet öppnades av ordf. Herman Hesse kl 7 em.

§ 2.

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 3.

Att justera mötets protokoll valdes Algot Botin och Henrik Vogel,

§ 4.

Ordf. uppläste styrelsens årsrapport varav framgick att föreningen gått stadigt framåt ,
rapporten godkändes.

§ 5.

Revisorerna upplyste om att revisionsberättelsen ej var färdig men skulle densamma vara
färdig till nästa ordinarie möte.

§ 6.

Val av styrelse företogs och valdes till ordf, Herman Hesse till styrelseledamöter valdes
Henrik Vogel, Algot Botin, Erik Kvarford, samt undertecknad, (suppleanter) Daniel
Holm, och Hjalmar Myrèn , (Revisorer) Uno Vogel och Hugo Rosenqvist (suppleanter)
Hugo Frisk, och Josef Eriksson samt till materialförvaltate Simon Holm, och Fritz Alm.

§ 7.

Till fotbollsdomare valdes Herman Hesse.

§ 8.

Till tävlingskommitté valdes Hjalmar Myrèn, Henrik Vogel, Simon Holm,
Josef Eriksson, Fritz Alm, Uno Vogel, samt Erik Kvarford.

§ 9.

Ordf. upplyste om att medaljerna ej hem kommit på grund av storstrejken, men beslöts
dock att förrätta frisutdelning och utdela medaljerna när de komma hem.

§ 10.

På förslag av Botin beslöt att framledes anordna en liten uppvisning då även de mindre
skola deltaga.

§ 11.

Ivar Reimers föreslog att höra efter med närliggande idrottsföreningarnaom de äro för att
bilda en kretsförening för fotboll förslaget bifölls. Och valdes en kommitté bestående av
Ivar Reimers, Uno Vogel, samt Undertecknad att ombesörja detsamma.

§ 12.

Mötet avslutades med ett kort tal av ordf, kl 8.em.
Reijmyre som ovan Sigfrid Olsson Sekrt.
Justeras
H. Hesse ordf.
Algot Botin

Henrik Vogel.

Protokoll fört vid ordinarie möte med R.I.F. 15 sept, 1909

§ 1.

Mötet öppnades av ordf. Herman Hesse kl 8.15 em.

§ 2.

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 3.

Till justeringsmän valdes Hjalmar Myrèn och ErikKvarford.

§ 4.

Ordf. uppläste en inbjudning från Norrköpings gymnastikförening till tävling i
tiokamp, Söndagen den 26 september. Beslöts att mottaga inbjudningen och få de som
vilja deltaga anmäla sig hos Hesse senast fredagen den 17 sept.

§ 5.

På förslag av Uno Vogel beslöts att inbjuda Flens idrottsförening till tävling i fotboll
Söndagen den 19 september. Att skicka inbjudningen uppdrogs åt Hesse.

§ 6.

Kvarford föreslog att invälja en finanskommitté bifölls, och valdes Erik Kvarford,
Uno Vogel, Daniel Holm, Josef Eriksson samt Undertecknad.

§ 7.

Revisionsberättelsen för året den 17 augusti 08 till 17 augusti 09 upplästes och
godkändes. Full och tacksamansvarsfrihet beviljades styrelsen.

§ 8.

På förslag av Kvarford beslöts att avhålla en liten festlighet när medaljerna komma hem.
Beslöts att bjuda damer på festen. Till festkommitté valdes Erik Kvarford, Daniel Holm,
Uno Vogel, Josef Eriksson, samt undertecknad.

§ 9.

Mötet avslutades av ordf. kl 9.30 em.
Reijmyre som ovan Sigfrid Olsson sekrt.
Justeras
Hj. Myrèn

Herman Hesse.
Ordf.

Protokoll fört vid extra möte med R.I.F. tisdagen den 28 sept 1909.

§ 1.

Mötet öppnades av ordf. H. Hesse kl 8.15 em.

§ 2.

Föreslogs att taga hit ett fotbollslag Söndagen den 3 e oktober förslaget bifölls och
beslöts att inbjuda I.F. Amatörerna i Linköping att inbjuda dem uppdrogs åt H. Hesse.

§ 3.

Mötet avslutades kl 8.35 em.
Reujmyre som ovan Sigfrid Olsson. Sekrt.
Justeras
Uno Vogel

H. Hesse
Ordf.

Harald Eriksson

Protokoll fört vid ordinarie möte med R.I.F. torsd, den 21 Okt, 1909.

§ 1.

Mötet öppnades av ordf. H.Hesse kl 7.15 em,

§ 2.

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 3.

Till justeringsmän valdes Harald Eklund och Uno Vogel.

§ 4.

Ordf, rapporterade att lag I varit i Linköping och sparkat boll mot allmänna
idrottsklubben och därvid blivit slagna med 5 mål mot 0.

§ 5.

Ordf upplyste om att styrelsen uppsatt årsrapport till Riksförbundet. 39.

§ 6.

Beslöt att till Riksförbundets årsmöte i Stockholm den 20 nov, sända två ombud dock
skall föreningen ej kosta resa för mer en ett till ombud valdes Herman Hesse och skall
föreningen till honom betala 20 kronor.

§ 7.

På förslag av undertecknad beslöts att föreningen skall betala resan till Lindköping för
Algot Karlsson, Rickard Sjöström o Elion Rudin.

§ 8.

Beslöt på förslag av undertecknad att slopa sluttävlingen.

§ 9.

Beslöt att avslå inbjudningen till fotboll från I.F. Sparta i Norrköping.

§ 10.

Mötet avslutades av ordf. kl 8 em.
Reijmyre som ovan Sigfrid Olsson sekrt.
Justeras
Uno Vogel
Herman Hesse
Ordf.

Harakd Eklund.

Protokoll fört vid möte med R.I.F. Söndagen den 5 dec, 1909.
§ 1.

Mötet öppnades av ordf. H. Hesse kl 2.30 em,

§ 2.

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 3.

Till justeringsmän valdes Uno Vogel och Erik Kvarford.

§ 4.

Finanskommittén uppläste ett förslag om en idrottsbasar och beslöts att avhålla en sådan
framdeles varvid förekommer Aktion å skänkta varor. Biljard Skjutbana lotteri och
gissningstävling samt servering av kaffe å konditorivaror. På lördagen anordnas bal
med en inträdesavgift av 25 öre för enskild person å 50 öre för par.

§ 5.

Till basarkommitté valdes Algot Botin, Henrik och Uno Vogel, Rickard Sjöström, E.
Kvarford, Hj, Myrèn, H. Rosenqvist, Ivar Jonsson, Fritz Alm, samt Hugo Frisk och
Simon Holm, och beviljades dem Full handlingsfrihet.

§ 6.

Hesse uppläste från Riksförbundets årsmöte rapporten godkändes.

§ 7.

Beslöts på förslag av Kvarford att uppsätta en viss tid för densamma.

§ 8.

Rickard Sjöström föreslog att föreningen skulle försöka få hit Löjtnant Anström att hålla
föreläsning om idrotten och fick en kommitté i Uppdrag att ombesörja densamma.

§ 9.

På förslag av Henrik Vogel beslöts att avhålla en liten danstillställing tredjedag jul. Till
festkommitté valdes Algot Botin, Hugo Frisk, Erik Flink o Erik Kvarford.

§ 10.

Mötet avslutades av ordf. H. Hesse kl 4 em.
Reijmyre som ovan Sigfrid Olsson sekrt.
Justeras
Uno Vogel

Herman Hesse
Ordf.

Erik Kvarford.

Protokoll fört vid ordinarie möte med R.I.F. lördagen Den 18 mars 1910.
§ 1.

Mötet öppnades av ordf. 5.30 em. som hälsade de närvarande medlemmarna välkomna.

§ 2.

Kommittén som blev tillsatt att underhandla med lokalkommittén rapporterade att R.I.F.
får avhålla sina möten i lokalen för ett pris av 1 kr (en krona) men vid festens hållande
skall 5 kr erläggas rapporten godkänds.

§ 3.

Basar frågan upptogs till behandling och beslöts att ändra tiden till lördagen den 16 och
söndagen den 17 april. Vidare beslöts det att om Basarkommittén anser det behövligt de
då får inköpa varor till Basaren för 25 kr.

§ 4.

Beslöts att inköpa nödvändiga materialer för sommaren, härtill valdes H. Hesse, Att
anskaffa häckar valdes Hugo Frisk, o Fritz Alm, vidare beslöts att anskaffa nya
målstänger och valdes därtill Uno Vogel, Fritz Alm, Simon Holm, och Botin stängerna
skola Målas.

§ 5.

Idrottsparksfrågan upptogs varvid beslöts att den kommitté som har haft frågan om hand
får ha den om hand tills frågan blir löst.

§ 6.

Beslöts att fotbollslagena skola omarbetas till sommaren, uppdrogs åt styrelsen.

§ 7.

Beslöts att tävlingskommittén får fri handlingsrätt i och för anordnandet av
idrottstävlingar.

§ 8.

Det i allt angenäma mötet avslutades kl 6.em.
Reijmyre som ovan Algot Botin Vice sekreterare.
Justeras,
Josef Eriksson

Elof Liljestrand.

Protokoll fört vid extra möte med R.I.F. tisd. Den 29 mars 1910.
§ 1.

Mötet öppnades av ordf. Herman Hesse kl 1/2 9 em.

§ 2.

Parkkommittén rapporterade att de talat vid Brukspatron angående Idrottsparken men
han kunde ej giva beslut i ämnet, förrän han fick Se på platsen och det skulle han göra så
fort som möjligt.

§ 3.

Hesse föreslog att tillsätta ett lag att göra förarbeten samt leda arbetet vid parken sedan
vi fått bestämt svar från Brukspatron. Förslaget bifölls, och valdes härtill Botin,
Liljestrand, och undertecknad, och fick samma kommitté i uppdrag att indela
föreningens medlemmar i arbetslag.

§ 4.

Beslöts att för de medlemmar som ej fyllt 15 år sänka årsavgiften 1 kr.

§ 5.

Hesse gjorde en förfrågan om andra föreningar skola betala eller eller hjälpa till med
arbetet för att få vara på nya idrottsparken bordlades.

§ 6.

På förslag av Botin beslöts att de som skola ut och fullgöra sin värnplikt för det året äro
befriade att betala årsavgiften.

§ 7.

Henrik Vogel upplyste om att han beställt målstänger men som vi ej kunde få de långa,
fick tävlingskommittén i uppdrag att anskaffa desamma.

§ 8.

Beslöts att ej sända något ombud till distriktsförbundets möte i Norrköping.

§ 9.

Hesse föreslog att invälja en till fotbollsdomare bifölls och valdes Botin.

§ 10.

Botin föreslog att inköpa en pipa och beslöts att domaren får skaffa sig en sådan själv.

§ 11.

Erik Öhman föreslog att föreningen skall inköpa målnät bordlades.

§ 12.

Beslöt på förslag av Liljestrand att de som ville ha kostymer eller skor får betala dessa
på tre månader, om de ej hava råd att betala på en gång, och få de anteckna sig till
Hesse. Liljestrand och undertecknad senast den 17 april.

§ 13.

Beslöts att uppriva förslaget om inköpandet av en ribbställning och istället beställa den
här, att beställa densamma uppdrogs åt Hesse.

§ 14.

Henrik Vogel föreslog anordnandet av en tennisplan bordlades.

§ 15.

På förslag av Hesse beslöts att inköpa några exemplar av regler för allmän idrott och
fotboll.

§ 16.

Mötet avslutades av ordf. H. Hesse kl 9.50 em.
Reijmyre som ovan, Sigfrid Olsson sekrt.
Justeras
Josef Eriksson

Elof Liljestrand.

Protokoll fört vid ordinarie möte med R.I.F. Onsdagen den 4 maj 1910.
§ 1.

Mötet öppnades av vice ordf. ErikKvarford kl 6.20 em.

§ 2.

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 3.

Att justera dagens protokoll valdes Elof Liljestrand och Josef Eriksson

§ 4.

De från föregående möte bordlagda frågorna bordlades tills vidare.

§ 5.

Henrik Vogel uppläste rapport från idrottsbasaren vilket godkändes.

§ 6.

Parkfrågan upptogs till behandling och beslöts, att kommittén ännu en gång skulle höra
efter om det är möjligt att få en ny idrottsplan.

§ 7.

På förslag av Kvarford beslöts att inköpa ett par fotbollshandskar och valdes Fritz Leijkoff
att inköpa desamma.

§ 8.

Till spelare i fotbollslag nr: I uppsattes som målvakt Erik Kvarford, (backar) Ivar Jonsson,
o Hugo Frisk, (halvbackar) Uno Vogel, Hugo Rosenqvist, o Erik Flink,(Forvards ) F.
Leijkoff, Josef Eriksson, D.Holm R. Sjöström, och undertecknad.

§ 9.

På förslag av Kvarford tillsattes en kommitté som fick i uppdrag att utarbeta förslag till en
friluftsfest i sommar.

§ 10.

H.Vogel föreslog att föreningen skall samarbeta med badhuskommittén när de skola ha
sin fest, bordlades.

§ 11.

Beslöts att framföra föreningens hjärtliga tack till de Flickor som hjälpte oss på basaren.

§ 12.

Mötet avslutades kl 7,20 em.
Reijmyre som ovan Sigfrid Olsson sekrt.
Justeras
Josef Eriksson

Erik Kvarford v.o.

Elof Liljestrand.

Protokoll fört vid extra möte med R.I.F. tisd, den 10 maj 1910.
§ 1.

Mötet öppnades av ordf. H. Hesse kl 1/2 9 em.

§ 2.

Beslöts på förslag av tävlingskommitté att avhålla en tävling i fotboll söndagen den 29
maj mellan R.I.F. lag I och Reijmyre Idrotts och fotbollsklubb lag I samt tävling i allmän
idrott Lördagen den 4 juni, då även Regna idrottsförening skall inbjudas, vidare beslöts att
ej hava några pris vid tävlingen.

§ 3.

Tävlingskommittén fick i uppdrag att skicka efter ett spjut ett spjutskaft samt 50 st lösa
skott.

§ 4.

Parkkommittén upplyste om att de talat vid Brukspatronen om idrottspark och sade han
sig vara villig att upplåta en plats vid sandgröpperna vidare skall han själv kosta
borttagandet av skogen samt höra efter med bolaget om att få litet hjälp av dem, Beslöts
att antaga platsen.

§ 5.

Hesse upplyste om att han fått hem de materialer han fått i uppgift att inköpa.

§ 6.

Kvarford föreslog att föreningen skulle inköpa en ny slägga bordlades.

§ 7.

Hesse upplyste om att han fått hem två st träningsbollar.

§ 8.

Beslöts att den som vilja ha skor eller andra för idrotten nödvändiga beklädnadsartiklar får
taga lån av föreningens kassa och betala tillbaka detsamma på tre månader.

§ 9.

Målvakten E. Kvarford fick i uppdrag att inköpa sig ett par fotbollshandskar.

§ 10. PÅ förslag av H. Vogel beslöts att årsafgifterna skola inbetalas senast nästa avlöning.
§ 11. Tävlingskommittén fick i uppdrag att inköpa alla nödvändiga materialer till föreningen.
§ 12. Mötet avslutades kl 9.50 em. sedan Hesse utbringat ett kraftigt besvarat leve för
föreningen.
Reijmyre som ovan, Sigfrid Olsson Sekrt.
Justeras
Josef Eriksson

Erik Kvarford, v,o.

Elof Liljestrand

Protokoll fört vid möte med R.I.F. torsd, den 19 maj 1910.
§ 1.

Mötet öppnades av vice ordf. E. Kvarford kl 1/2 9 em.

§ 2.

Föregåendes mötes protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 3.

Till inträde i föreningen anmäldes och godkändes Hugo Örn.

§ 4.

E. Kvarford upplyste om att han ej inköpt några målvaktshandskar samt att vi ej kunde
på någon procent på desamma.

§ 5.

H.Vogel upplyste om att spjut och spjutskaft äro hemkomna samt att han talat vid
innehavanden av Eskilstunamagasinet, om procent på de materialer vi köpa. Varpå han
svarade att han ej kunde lämna procent på mer, än de varor som äro utsatta i
priskalendern.

§ 6.

På förslag av Liljestrand beslöts att hädanefter införa inkomster och utgifter i protokollet.

§ 7.

På förslag av Kvarford beslöts att köpa en lott på idrottslotteriet och fick H. Vogel i
uppdrag att inköpa densamma.

§ 8.

Beslöts att avhålla en gökotta lördagen den 29 maj, varvid förekommer musik å dragspel
samt servering av kaffe å smörgåsar, festen börjar kl 11 em. Till festkommitté valdes E.
Kvarford, Josef Eriksson, Elof Liljestrand, Botin, samt Uno Vogel. Arbetsordningar får
ske hos Josef E. E.Liljestrand, och E. Kvarford.

§ 9.

Mötet avslutades av v.o. kl 9.30 em.
Reijmyre som ovan Sigfrid Olsson Sekrt.
Justeras.

Protokoll fört vid extra möte med R.I.F. tisd, den 24 maj. 1910.

§ 1.

Frågan om gökottan upptogs och beslöts att ändra tiden på densamma till Söndagen den
29 maj kl 9 em. Vidare beslöts att ej ha damer med på gökottan.

§ 2.

Beslöts att R.I.F.s kostymer ej får andvändas andra en till nämnda förening hörande
medlemmar, och få de ej användas vid täflingar såvida ej R.I.F. representeras.

§ 3.

Beslöt att om någon av föreningens medlemmar avflyttar från platsen han ej får medtaga
kostymen utan får föreningen köpa densamma om han ej kan avyttra den på annat sätt.

§ 4.

Botin och Liljestrand fick i uppdrag att taga reda på till vilka medlemmar
fotbollströjorna från början blivit lämnade till.

§ 5.

Beslöts att Söndagen den 29 maj kl 10 fm.avhålla en fotbollsmatch mellan R.I.F. s lag I
o F.K.s lag I.

§ 6.

Mötet avslutades av ordf, H.Hesse. kl 9.45 em.
Reijmyre som ovan Sigfrid Olsson
Justeras
Elof Liljestrand

Algot Botin.

Protokoll fört vid extra möte med R.I.F. tisd, den 14 juni 1910.
§ 1.

Mötet öppnades av tillfällig ordf. Algot Botin kl 8.30 em.

§ 2.

Beslöts att inbjuda ett fotbollslag från Katerineholms Idrottsförening till en
fotbollsmatch Söndagen den 19 juni, vidare beslöts att de skulle få fri skjuts från
Simonstorp, samt bjudas på kaffe.Att ombesörja det hela uppdrogs åt F. Alm.

§ 3.

Beslöts att ta entrè till Parken 15 o 10 öre att upptaga valdes Alm Sven Enhagen,
o Edvin Ståhl.

§ 4.

Botin och Uno Vogel fick i uppdrag tillse att föreningens materialer ej få andvändas av
utomstående.

§ 5.

På begäran av materialförvaltaren få en lår försedd med lås skall anskaffas att förvara
materialerna uti, att anskaffa densamma valdes Simon Holm.

§ 6.

Mötet avslutades kl 10 em.
Reijmyre som ovan Algot Botin vice sekrt.
Justeras
Eiof Liljestrand

Algot Botin.

Protokoll fört vid ordinarie möte med R.I.F. den 6 juli 1910.
§ 1.

Mötet öppnades av Algot Botin kl 1/2 9em.

§ 2.

Den av Henrik Vogel efterskickade lottsedeln förevisades medlemmarna Numret på
densamma var 50.216.

§ 3.

På förslag av Fritz Alm beslöts att utannosera träningar i allm. idrottsamt fotboll olika
kvällar. Och fick tävlingens kommittén uppdrag att ombesörja detsamma.

§ 4.

Beslöts på förslag av Botin att årstävlingen skall avhållas i aug månad.

§ 5.

Frågan om årsfesten upptogs och valdes en kommitté bestående av E. Kvarford, Botin,
Liljestrand, Josef Eriksson, samt H. Vogel att Utarbeta program till densamma.

§ 6.

Frågan om en fotbollsserie framlades av H. Vogel men bordlades tillsvidare.

§ 7.

Liljestrand framförde R. Sjöströms begärande om utträde ur föreningen vilket beviljades,
men beslöts att Botin skulle undersöka orsaken till hans utträdesansökning innan han
stryks.
*politiska skäl pionjärerna inom arbetsrörelsen såg i idrotten något nationellt förhatligt.
Ann. K, R-s.

§ 8.

Simon Holm och Liljestrand valdes att hjälpa till med att tillverka nya häckar.

§ 9.

Beslöts att till Riksförbundets medalj å märkessamling sända två st av R.I.F:s medaljer en
silver å en brons.

§ 10.

Mötet avslutades sedan ett fyrfaldigt leve för föreningen utbringats kl 10 em.
Reijmyre som ovan Henrik Vogel tillfällig sekrt
Justeras.

Protokoll fört vid extra möte med R.I.F, den 13 juli 1910.
§ 1.

Mötet öppnades av v. o kl 8.30 em.

§ 2.

Till inträde i föreningen godkändes Gerhald Ståhl.

§ 3.

Tävlingskommittén uppläste det uppgjorda programmet till årstävlingen, vilket lyder som
följer årstävlingen skall gå av stapeln lördagen den 6 o söndagen den 7 augusti, med
början på lördag kl 4. och på söndag kl 2 em. inträde till parken 15 o 10 öre, följande
grenar blevo av föreningen godkända. ( Hopp) längd, tresteg, höjd, o staf, Kulstötning
slägg o diskus samt spjutkastning.( löpningar) häck 110m, 100m, en engelsk mil, samt
5000m. Startavgift 25 öre per gren eller 1,25 för alla grenar, erlägges när Anmälningarna
till tävlingen göres, anmälningstiden utgår den 31 juli. Vidare beslöts att ingen får
deltaga som ej erlagt sin årsavgift.

§ 4.

Beslöts att försöka anskaffa ett extra pris.

§ 5.

Beslöts att kalla Regna idrottsförenings lag I att tävla med R.I.F.s lag 2, Söndagen den
24 juli matchen börjar kl 3 em, inträde till parken 15 o 10 öre.

§ 6.

På förslag av tävlingskommittén beslöts att det skall tränas i allmän idrott 3 kvällar i
veckan samt i fotboll 4 kvällar.

§ 7.

Hesse rapporterade att det var omöjligt att få ribbställningen färdig på grund av att
smederna ej hava tid, å fick D. Holm i uppdrag att försöka få den förfärdigad på ett annat
ställe. Beslöts att efterskicka en ny diskus.

§ 8.

Beslöts at avhålla föreningens årsfest lördagen den 13 augusti kl 9 em. varvid
förekommer servering av kaffe, fullständigt smörgåsbord med efterrätt samt under dansen
förfriskningar av saft. Musik av S.B. musikkår samt av K. Leijkoff å Henning Olsson,
vidare mycken sång vilket Kvarford åtog sig att sörja för, Vidare beslöts att prisutdelning
skall Förrättas under fästens gång. Till festkommitté valdes Kvarford, Daniel Holm, U.
Vogel, H.Frisk, E. Liljestrand,Fritz Alm, samt Algot Botin.

§ 9.

Beslöts att till festen låta skura samt dekorera lokalen. Till skurkommitté valdes
Kvarford, F. Alm, S. Holm, H. Frisk, E. Flink, D. Holm, H. Venell å Liljestrand.

§ 10.

På förslag av undertecknad beslöts at avhälla en tävling för de små inom föreningen med
priser bestående av värdeföremål å skola priserna utdelas vid årsfesten å fick
tävlingskommittén i uppdrag att ombesörja densamma.

§ 11.

Beslöts att avhålla årsmötet lördagen den 13 augusti med början kl 7 em.

§ 12.

Mötet avslutades kl 10 em.

Reijmyre som ovan Algot Botin v. sekrt.
Justeras
Fritz Alm

H. Frisk

Algot Botin
Ordf.

Protokoll fört vid extra möte med R.I.F. onsd, den 27 juli 1910.
§ 1.

Mötet öppnades av ordf H. Hesse kl 9 em.

§ 2.

Ordförande uppläste två inbjudningar en från Vingåkers Idrottsförening om en
cykeltävling som anordnas Söndagen den 31 juli, distansen är 10 sv. Mil, å beslöts att
det stod var och en fritt att representera R.I.F. Anmälningstiden utgår den 29 juli.

§ 3.

Den andra inbjudningen från Motala idrottsförening om deltagande i
mästerskapstävlingar i allmän idrott lördagen den 13 och söndagen den 14 augusti.
Diskuterades och beslöts om någon av R.I.F.s medlemmar vill deltaga i tävlingen skall
han erhålla 5 kr. i hjälp av föreningen. Vidare beslöts att om så många som 5
anteckna sig till tävlingen skall årsfesten uppskjutas en vecka.

§ 4.

På förslag av undertecknad beslöts att inbjuda föreningens hedersledamot Knut
Almgren med fru till årsfesten.

§ 5.

Mötet avslutades av ordf. H. Hesse kl 10 em.
Reijmyre som ovan Algot Botin v. sekrt.
Justeras
Fritz Alm

Algot Botin
Ordf.

H. Frisk.

Protokoll fört vid R.I.F.s 5 e Årsmöte lördagen den 13 aug, 1910.

§ 1.

Mötet öppnades af ordförande H. Hesse som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2.

Föregående årsmötets protokoll godkändes, justeringsmän blefvo E. Liljestrand och E.
Leijkoff.

§ 3.

Revisionsberättelse upplästes full och tacksam ansvarsfrihet beviljades skattmästaren.

§ 4.

Ordförande uppläste en inbjudan från I.F Sylvia Norrköping och I.F. Sleipner Norrköping
nationella täflingar i allmän idrott Söndagen den 4 sept, 1910 frågan upptogs till
behandling och Beslöts på förslag af Hesse att föreningen skall bestämma en viss Summa
i bidrag till de som önska deltaga. Beslöts att varje medlem Skall erhålla 2.50 i hjälp af
föreningen startavgiften likaledes af Föreningen att upptaga anmälningar upptogs åt
sekreteraren.

§ 5.

H. Vogel förrättade medlemsupprop 30 hafva mu erlagt sina årsavgifter tillsamman med
de som ännu ej betalt sina afgifter uppgå medlemsantalet till 49.

§ 6.

På förslag af Sjöström att skattmästaren får se till att årsavgiften erläggas inom två år i
annat fall strykes de.

§ 7.

Val af styrelse förrättades, till ordf. valdes A. Botin öfriga styrelseledamöter blefvo U
Vogel, H. Vogel, J. Reimers, och H. Frisk. Suppleanter F.Alm, och E. Flink. Revisorer E.
Liljestrand, å R. Sjöström. Suppleanter S. Olsson. Materialförvaltare Arvid Andersson
och Elvin Ståhl.

§ 8.

Val af täflingskommitté bordlades.

§9

Till fotbollsdomare utsågs A. Botin.

§ 10. Att utdela priserna under festens gång valdes H. Hesse och H.Vogel.
§ 11.

J. Reimers tackade i ett kort anförande vår afgående ordförande för all uppoffring och allt
arbete som han nerlagt under den tid han suttit som ordförande, ett kraftigt leve
utbringades för honom.

§ 12.

Mötet avslutades kl 8.15 e,m efter ett kort tal af ordförande och ett leve för R.I.F.
Reijmyre som ovan Sigfrid Olsson sekrt.
Justeras
Algot Botin

Herman Hesse
Ordf.

Elof Liljestrand

Protokoll fört vid ordinarie sammanträde med R.I.F. Måndagen den 22 aug. 1910.
§ 1.

Mötet öppnades af ordf. A.Botin som hälsade de märvarande välkomna.

§ 2.

Botin föreslog att välja ny täflingskommitté därtill utsågs Hugo Frisk, Hugo Rosenqvist,
Erik Flink, Algot Botin, Uno Vogel, och Herman Hesse.

§ 3.

På förfrågan af Hugo Rosenqvist om någon vinst till föreningen har bekommits, upplyste
skattmästaren att ej någon fanns. Beslöts att ej inköpa någon lottsedel till nästa dragning

§ 4.

H. Vogel upplyste att inbjudan från Vingåkers I.F. i fotboll harkommit, tiden är tillvidare
ej bestämd.

§ 5.

Axel Kilander föreslog att inbjuda Hallsbergs I.F. lag 2 att spela med R.I.F. s lag 2. detta
blevo slopat , beslöts att ettan först skall spela med Vingåker I.F. lag I söndagen den 4
sept, 1910 spelarna på ombesörja resan själva.

§ 6.

På förslag av Axel Kilander att inbjuda Regna I.F. söndagen den 28 aug blev slopat.

§ 7.

Beslöts att inbjuda Vingåkers I.F. lag 2 att spela med R.I.F. lag 2. Söndagen den 11 sept
1910.

§ 8.

Likaledes beslöts att R.I.F.s lag I och II skola spela söndagen den 28 aug. kl 2 em.

§ 9.

Mötet avslutades kl 1/2 10 em.
Reijmyre som ovan Uno Vogel sekrt.
Justeras,
Fritz Alm

Algot Botin
Ordf.

E. Liljestrand,

Protokoll fört vid extra sammanträde med R.I.F. Månd, den 2 jan, 1911.
§ 1.

Mötet öppnades af vice ordf, H.Frisk kl 8em.

§ 2.

E. Liljestrand föreslog att föreningen skall anordna en fest lördagen den 14 jan, frågan
upptogs till behandling och beslöts att festen skall afhållas i samlingslokalen lörd den 14
jan, kl 8 efm, beslöts att jäntor skola bjudas på hop ?.

§ 3.

Till festkommitté valdes E. Liljestrand, F. Alm, H. Frisk, E. Flink samt undretecknad.

§ 4.

Liljestrand föreslog att beställa allt till festen på gästgivargården detta blev slopat.

§ 5.

Beslöts att kaffe med dopp, bredda smörgåsar samt kaffe efteråt med vofflor, Liljestrand
åtog sig att baka vofflor, till maten skall serveras mjölk.

§ 6.

Det i allt vitala sammanträdet afslutades kl 9.30 em.
Reijmyre som ovan Uno Vogel Sekrt.
Justeras
Algot Botin
Ordf.

Protokoll fört med R.I.F. vid ordinarie sammanträde Söndagen d 25 mars 1911.
§ 1.

Sammanträdet öppnades af ordf. A.Botin som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2.

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes, justeringsmän blefvo Fritz
Leijkoff, och Simon Holm.

§ 3.

Ordf, uppläste en inbjudan från Svenska Gymnastikförbundets styrelse till deltagande i
den fest hvilken kommer att äga rum måndagen den 17 april och tisdagen den 18 april i
Stockholm, Upptogs ej till behandling.

§ 4.

Ordf. uppläste ett meddelande från Östergötlands idrottsförbund att förbundets
ordinarie årsmöte äger rum å stora hotellet i Linköping Söndagen den 2 april. Beslöts at
ej sända någon representant.

§ 5.

Ordf. föreslog att så fort som möjligt i sommar anordna gymnastik samt samt att idka
lorvertennis sport och göra en plan för densamma Frågan upptogs till behandling och
beslöts att under sommaren Anordna dessa tävlingar.

§ 6.

Att leda gymnastiken valdes A. Botin samt J. Reimers.

§ 7.

Att ombesörja lorvertennis spelet och dess plan valdes A.Botin, H.Vogel, E.Liljestrand,
S. Holm och Alm.

§ 8.

Beslöts att så fort som möjligt uppsätta de nya målstängerna.

§ 9.

Alm föreslog att Kvarford nu måste redovisa för aktionspengarna H. Vogel fick i
uppdrag att påstöta Kvarford.

§ 10.

Undertecknad föreslog att utse någon annan att upptaga pengarna för aktionen beslöts
att vänta en månad till innan någon ny väljs. 54.

§ 11.

H. Vogel föreslog att eftersända en föredragshållare, frågan upptogs till behandling,
många förslag framkom däribland föreslog J. Reimers att fråga Brukspatron om han
ville anskaffa en talare detta blev emellertid slopat och beslöts att A. Botin skall
underhandla med föreläsningsföreningen om de ville anskaffa en talare.
Sammanträdet afslutades kl 3.10 em.
Reijmyre som ovan. Uno Vogel. sekrt.
Justeras
H. Frisk

Sven Ståhl.

Algot Botin
Ordf.

Protokoll fört vid R.I.F. s ordinarie sammanträde torsd, den 20 april 1911.

§ 1.

Sammanträdet öpnades av ordförande kl 9 em. som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2.

Som nya medlemmar an mäldes herr Harald Lindberg, och Hugo Ekmark vilket
godkändes.

§ 3.

Föregående mötes protokoll upplästes och justerades, till justeringsmän utsågs Hugo Frisk,
och Sven Ståhl.

§ 4.

Hr, Botin vilket blivit utsedd att stöta på utbildningsföreningens styrelse om anskaffandet
av en idrottstalare upplyste om att han på grund av att ordf, i nämnda förening,
brukspatrons Bror Kjellgren varit bortrest, ej kunnat utveckla något löfte. Botin skulle
emellertid tala vid honom så fort han kommer hem.

§ 5.

Med anledning av föregående mötes förslag angående gymnastik yttrade Hr, Botin sig om
att han gjort sig underrättad om att det vore lönlöst att idka gymnastik utan redskap.

§ 6.

Hr. J. Reimers tyckte att föreningen skulle försöka anskaffa redskap eller åtminstånde
idka den gymnastik man kunde med de redskap som fanns.

§ 7.

Beslöts enhälligt att idka gymnastik trots vår brist på redskap och att ej inköpa några nya.

§ 8.

Hr, Botin uppläste en inbjudan från Östergötlands Idrottsförbund till deltagande i en
fotbollsserie för Östergötlands landsbygd och mindre städer i enlighet med bifogade regler.
Upptogs till behandling.

§ 9.

Efter en livlig diskussion beslöts enhälligt att ansluta sig till nämnda serie.

§ 10. Hr. Botin uppmanade föreningen att ej inköpa tröjor av avgående fotbollsspelare. Beslöts
att så ej vidare får ske.
§ 11. Beslöts att ingen medlem får använda föreningens tillhörigheter som ej erlagt stadgad
årsavgift.
§ 12. Sammanträdet avslutades kl 10 em.
Reijmyre som ovan John Reimers v. Sekrt
Justeras,

.

Algot Botin
Ordf.

Simon Holm.

Hugo Eklund.

Protokoll fört vid R.I.F.s extra sammanträde torsd, den 18 maj 1911.
§ 1.

Sammanträdet öppnades av ordförande kl 9 em.

§ 2.

Upplästes en inbjudan från Vingåkers idrottsf, att deltaga i en fotbollstävlan sk,
vänskapsmatch.

§ 3.

Efter en kort diskussion beslöts enhälligt att ej antaga inbjudningen enär föreningens
behövde den lediga tiden i och för rustning och träning till de förestående serietävlingarna.

§ 4.

Sammanträdet avslutades kl 1/2 10 em.
Reijmyre som ovan. John Reimers v, sekrt.
Justeras,
Simon Holm

Hugo Eklund,

Algot Botin
Ordf.

Protokoll fört vid R.I.F.s ordinarie sammanträde. Fredagen den 26 maj 1911.
§ 1.

Mötet öppnades av ordförande kl 9 e,

§ 2.

Som ny medlem anmäldes Hr. Georg Andersson.

§ 3.

Upplästes brev från Öst, Göta, Idrottsf. Vari R.I.F. s anmälan till deltagande i
fotbollsserien godkändes. Även upplästes spelordning för densamma.

§ 4.

Kommittén som fått i uppdrag att underhandla med folkbildningsföreningen om
anskaffande av idrottstalare upplyste om att Brukspatron visserligen var intresserad och
villig anskaffa sådan men de övriga styrelseledamöterna i folkbildningsföreningen,
avslog vår anhållan på grund av att de ekonomiska omständigheterna ej tilläts den.

§ 5.

Tiden för den förste serietävlingen som skall äga rum å härvarande idrottspark d, 24 juni,
sattes till 1/2 3. em, Annonsering till densamma skulle ske medels maskinskrivna
affischer. Vidare skulle biljetter tillhandahållasn till 25öre för äldre och 10 öre för barn,
för att höja stämningen beslöts bedja musiken medverka. Även beslöts bjuda det
främmande fotbollslaget på kaffe å hotellet.

§ 6.

Till att upprätthålla ordningen å idrottsparken under övningarna utsågs Herr Holm och
Kjellander.

§ 7.

Beslöts med snaraste anskaffa fotbollsregler.

§ 8.

Sammanträdet avslutades kl 10 em.
Reijmyre som ovan, John Reimers. v, sekrt.
Justeras
Simon Holm

Hugo Eklund.

Algot Botin
Ordf.

Protokoll fört vid R.I.F: s ordinarie sammanträde onsd, d, 19 juli 1911.

§ 1.

Det fåtaligt besökta sammanträdet öppnades kl 9 em av ordf. som hälsade de närvarande
välkomna.

§ 2.

Som nya medlemmar anmäldes Harald & Hugo Eklund samt Einar Rudin, vilka
godkändes.

§ 3.

Föregående 3 mötens protokoll upplästes och justerades, jusyeringsmän blevo Hrr Simon
& Hugo Eklund.

§ 4.

Undertecknad som fått i uppdrag att underhandla med Brukspatron om billiga skjutsar åt
de tävlande fotbollslagen, förklarade att lantbruket är villigt hålla oss med skjutsar till ett
pris av 10 kr. per parskjuts från och åtet Simonstorp.

§ 5.

Beslöts inköpa ytterligare en fotboll samt spjut, spjutskaft & linja med handtag.

§ 6.

Beslöts anordna årstävling i likhet med föreg. år. Varom närmare skulle bestämmas på
nästa sammanträde om ca:14 dar då tävlingskommittén skall ha utarbetat program.

§ 7.

Ordförande uppläste gymnastikplan från Olympiska spelen i och för deltagande i
densamma. Tyvärr kunna vi genom bristande övning ej deltaga i samma.

§ 8.

Sammanträdet avslutades kl 9.40 em.
Reijmyre som ovan

John Reimers V, sekrt.

Justeras,
E.Liljestrand

H. Frisk

Algot Botin
Ordf.

Protokoll fört vid R.I.F.s ordinarie sammanträde torsd, den 3 aug,1911.
§ 1.

Sammanträdet öppnades av ordförande kl 1/2 9. em.

§ 2.

Föregående mötes protokoll upplästes och justerades.

§ 3.

Tävlingskommittén rapporterade att de utarbetat följande program till årstävlingen, Den
skall omfatta 10 grenar, näml. 1) Höjdhopp 2) längdhopp 3) trestegshopp 4) spjutkastning
5) diskuskastning 6) släggkastning 7) kulstötning 8) häcklöpning 9) 100 meterslöpning
10) längdhopp utan ansats. Detta program godkändes. Tävlingen skulle äga rum
söndagen den 27 aug, kl 2 em. samt priserna består av Silver och Brons medaljer samt
värdeföremål.

§ 4.

Den sedvanliga årsfesten skall avhållas lördagen d, 2 sept, med början kl 1/2 9 em.
Servering av bredda smörgåsar samt ostkaka. Beslöts även i år anmoda logen S. B.
Musikkår att spela, Damer skola bjudas på hop för att hedra festen. Till festkommitté
utsågs Hr, Frisk, Liljestrand Alm, och David Andersson.

§ 5.

Årsmötet skall äga rum samma dag som årsfesten kl 5 em.

§ 6.

Följande viktiga fråga upptogs till behandling. Vart har tävlingsavgifterna som inkommo
vid förra årets årstävling tagit vägen. Avgifterna upptogs vid tävlingen av Erik Kvarford
upplyste styrelsen som väckt frågan. Då nu ett helt år gått utan att Hr Kvarford gjort min
av att redovisa för medlen såg sig styrelsen skyldig att köra på Kvarford. Men det skulle
styrelsen aldrig ha gjort ty de fick veta med vem de hade att göra." Jag har lämnat ifrån
mig penningarna" sade Kvarford med djup ton. Som styrelsen ej var nöjd med svaret
beslöt den upptaga frågan till behandling, varför Kvarford uppmanades och lovade att
infinna sig på detta möte. Då han trots detta ej infann sig för att försvara sin sak ansågs
han skyldig och beslöts därför att därelst icke Kvarford inom 8 dagar redovisat för
beloppet kr. 7,75 Detsamma skall upptagas på laglig väg , Detta beslöts enhälligt.

§ 7.

Sammanträdet avslutades kl 9.15 em.
Reijmyre som ovan John Reimers Sekrt.
Justeras
Fritz Alm

E. Liljestrand

Algot Botin
Ordf.

Protokoll fört vid R.I.F.s extra sammanträde torsd, den 18 aug 1911.

§ 1.

Sammanträdet öppnades av ordförande kl 8.40 em.

§ 2.

Som nya medlemmar anmäldes Hrr, Nils Norlander och Georg Allard vilka vunno
inträde samt hälsades välkomna.

§ 3.

Föregående protokoll upplästes och justerades.

§ 4.

En kommitté som haft i uppgift att inkassera förra årets tävlingsavgifter av Kvarford
rapporterade att han lovat betala men på obestämd tid. Beslöts att han måste betala till
årsmötet.

§ 5.

Den fotbollsmatch som av Östergötlands idrottsförbund var bestämd att äga rum d, 20
aug. men på grund av förhinder från I.F. Olympisk sida ej kunde gå av stapeln, beslöts
framflytta till söndagen den 10 sept.

§ 6.

Den tilltänkta årsfesten blev på grund av lokala förhållanden ändrad till d, 26 aug.
Rapporterades att logen S,B. Musikkår var villig medverka på festen.

§ 7.

Förslag framkom huruvida årsavgiften ej kunde sänkas till 1 kr för passiva medlemmar
frågan bordlades till årsmötet.

§ 8.

Årsmötet skall äga rum kl 5 em, den 26 aug.

§ 9.

På begäran av R.J s Fotbollsklubb diskuterades huruvida dess medlemmar skall få
använda vår idrottspark. På grund av att medlemmarna ur R.J.F. tillhöra klubben beslöts
att de skulle få använda parken, då den ej var upptagen av R.I. F. Vars medlemmar
alltid hade företräde.

§ 10.

Frågan om årstävlingen bordlades. Sedan ordförande tackat de närvarande för talrikt
besök avslutades mötet kl 9.40 em.

59.

Reijmyre som ovan John Reimers Sekrt.
Justeras
Hugo Frisk

Elof Liljestrand

N. Norlander

ordf.

Protokoll fört vid R.I.F:s 6 te årsmöte torsd, d. 31 aug. 1911.

§ 1.

Årsmötet öppnades av ordförande A.Botin kl 8.45 em, som hälsade de närvarande
välkomna.

§ 2.

Föregående årsmötes protokoll upplästes godkändes och justerades justeringsmän blevo
H. Hesse och E. Liljestrand.

§ 3.

Ordförande uppläste årsberättelse för det gångna året samt revisionsberättelse vilka
samtliga godkändes varjämte full och tacksam ansvarsfrihet beviljades skattmästaren.
Av årsberättelsen framgick att medlemsantalet minskat betydligt dels på grund av
bristande inbetalningar. Medlemsantalet utgjorde vid årets början d. 6 aug 1910 49,
Under året hava 20 medlemmar avgått ur föreningen samt 9 medlemmar ingått i
densamma. Medlemsantalet utgör alltså nu vid året slut 38.

§ 4.

Undertecknad förrättade medlemsupprop över samtliga 38 medl.

§ 5.

På förslag av styrelsen beslöts enhälligt att årsavgiften skall sänkas från 2 till 1 kr.per år,
för såväl aktiva som passiva medlemmar.

§ 6.

Styrelsen framlade även ett förslag om att föreningen skulle räkna sitt arbetsår i
kallenderår, d v s från 1 jan, till 1 jan i stället som nu är fallet från 16 aug till 16 aug.
Herr Hesse yrkade avslag varjämte många med honom instämde, varför frågan med
övervägande majoritet blevo avslagen. Då meningen med ovanstående förslag var att
under året lättare kunna indriva årsavgifterna. Beslöts istället att detsamma måste
erläggas före den 1 maj.

§ 7.

Ett tredje förslag från styrelsen var att föreningen skulle försöka få uppsatt en
materialbod vid idrottsparken vilken förra även skulle inredas till omklädningsrum.
Frågan gillades av föreningen och uppdrogs åt styrelsen att lösa densamma.

§ 8.

En inbjudan till deltagande i olympiska spelen 1912 upplästes kunde tyvärr ej antagas.

§ 9.

Herr Norlander föreslog att föreningen skulle inköpa en ribbställning då vår gamla var
förstörd. Beslöts att anskaffa en billig och bra sådan.

§ 10.

Styrelseval för kommande år förrättades, vilket utföll sålunda. Till Ordförande valdes
Herr. Hugo Frisk, övriga styrelseledamöter Blevo Herr Hesse, Reimers, Norlander, och
Liljestrand, suppleanter Alm och Holm, Revisorer Botin och David Andersson
suppleant Sven Ståhl, Materialförvaltare Holm och Liljestrand. Till tävlingskommitté
valdes styrelsen vilket dessutom har rätt utse biträdande medlemmar ur föreningen.
Fotbollsdomare blev Hr, Norlander.

§ 11.

Den bordlagda frågan om årstävlingen upptogs till behandling. Beslöts anordna sådan
om tillräckligt antal deltagare anmäler sig.

§ 12.

Den tillämnade årsfesten skall äga rum lördagen d, 9 sept, då musiken lovat medverka.

§ 13.

Förfrågan gjordes huruvida Kvarford redovisat för de av honom förra året uppburna
tävlingsavgifter. Då det framgick att han ej så gjort utsågs tvenne personer att indriva
beloppet ifråga. Detta skulle ske före d, 9 sept. i annat fall skulle beloppet indrivas på
laglig väg.

§ 14.

Undertecknad rapporterade att R.I.F.s utstående fodringar från dess auktion d. 16& 17
april 1910 utgjorde kr 54,90 och utsåg mötet undertecknad att fortast möjligt inkassera
densamma.

§ 15.

Herr Norlander föreslog att föreningen skulle idka gymnastik vilket ännu ej blivit av,
förslaget bifölls och då Hr, Norlander erbjudit sig att leda gymnastiken överlämnades
saken med tacksamhet i hans händer.

§ 16.

KL 10,30 skedde avslutning då ordföranden som nu stod i begrepp att lämna sin plats
uttryckte sin tacksamhet för det förtroende som visats honom under de gångna året samt
uppmanade medlemmarna till enig samverkan såsom varande enda möjligheten för
föreningen att gå en ljus framtid till mötes. Därpå höjdes ett kraftigt leve för den avgående
ordföranden.
Reijmyre som ovan Hugo Frisk Sekrt.
Justeras
Elof Liljestrand

John Reimers

ordf.

Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings ordinarie sammanträde tisdagen den 3 okt,
1911 å Käggelbanan.
§ 1.

Sedan ordf, öppnat sammanträdet kl 1/2 9 em. hälsade han de närvarande välkomna.

§ 2.

Som nya medlemmar invaldes enhälligt följande personer. Helmer Pihl, Sven Enhagen,
Josef Bark, Knut Reimers, Algot Reimers John Pihl, Alfred Gustavsson, Algot Eriksson,
Karl Bark, samt Henning Olsson. Vilka samtliga av föreningen godkändes och önskades
Välkomna som föreningsmedlemmar.

§ 3.

Föregående sammanträdes protokoll upplästes och justerades av Herr Elof Liljestrand samt
undertecknad vilka av mötet valdes till justeringsmän.

§ 4.

De brev som kommit föreningen tillhanda sedan förra mötet upplästes för de närvarande,
och konstaterades att desamma icke vore av den art att de behövde besvaras.

§ 5.

Den få ett föregående möte tillsatta kommitté bestående av Herr Elof Liljestrand samt
Fritz Alm som skulle utkräva föreningens utestående fodran hos Herr Kvarford , och
erhållit det svaret att han aldrig nekat Att betala, samt att kassören endast hade att gå och
hämta pengarna. Kassören meddelade därefter att han även fått betalning av Herr
Kvarford. Men endast till en del. Resten skulle Herr K, betala efter sept månads avlöning.

§ 6.

Fråga väcktes av undertecknad, huruvida Herr materialförvaltare hade lagt in redskapen,
som nu icke vidare användas för året. Herr Liljestrand erkände villigt att redskapen ännu
lågo ute, samt förklarade att han mer en gärna skulle taga reda på dem, blott han hade
någonstans att lägga in dem. Herr Holm instämde med Herr L:d yttrande.

§ 7.

Materialbodsfrågan framkastades nu och upptogs till diskution. Man beslöt att Herr John
Reimers skulle höra efter hos Brukspatron Bror Kjellgren huruvida vi genom honom
kunde erhålla erforderligt virke. Vidare beslöts lägga saken ännu så länge i styrelsens
händer.

§ 8.

Förslag om en bal framställdes men blev slopat.

§ 9.

Förslag framkom från skilda håll huru mycket föreningen skulle betala för hyra av lokalen
för de aftnar den användes för gymnastikövningar. Herr Liljestrands förslag var att vi
skulle betala ett vist belopp samt åtaga oss eldning och skurning. Herr J. Reimers föreslog
att vi skulle bjuda 1 kr pr. Månad i hyra, Beslöts vidare att höra vad Folkförbundet
bestämmer.

§ 10. Mötet avslutades kl 9.15 em.
Reijmyre som ovan

N, Norlander sekrt.

Justeras
Algot Botin
Ordf,

Hugo Frisk

Helmer Pihl.

Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings ordinarie sammanträde
Tisdagen den 7 november 1911.

§ 1.

Mötet öppnades av ordf. kl 8.35 em,

§ 2.

Föregående mötes protokoll upplästes justerades, justeringsmän blevo Herr A. Botin å
H. Pihl.

§ 3.

Frågan om hyra för lokalen för gymnastiken upptogs till behandling varvid beslöts att vi
skulle betala 5 kr per månad och ha rätt använda lokalen 3 ggr. i veckan. Vidare beslöts
att eldning skall ombesörjas av medlemmarna i gymnastiken i tur och ordning.

§ 4.

Mötet avslutades kl 9 em.
Reijmyre som ovan N. Norlander sekrt.
Justeras,
Uno Vogel

Algot Botin

H. Frisk
Ordf.

Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings ordinarie sammanträde
Måndagen den 26 feburari 1912.

§ 1.

Mötet öpppnades av ordf. kl 1/2 9 em.

§ 2.

Föregående mötes protokoll upplästes och justerades. Justeringsmän blevo
Herr Uno Vogel och A. Botin.

§ 3.

Upplästes ett brev från Vingåkers Idrottsförening, vari Reijmyre Idrottsförening inbjöds
till att deltaga i en fotbollsserie sommaren 1912. Mötet beslutade att vi skulle deltaga i
fotbollsserien, och valde mötet Herr Uno Vogel såsom ombud för vår förening.

§ 4.

Mötet avslutades kl 9.15 em.
Reijmyre som ovan. N. Norlander sekrt.
Justeras
Uno Vogel

Rickard Sjöström

Hugo Frisk
Ordf.

Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförening ordinarie
Sammanträde torsdagen den 18 april 1912.

§ 1.

Mötet öppnades av ordf. kl 9 em,

§ 2.

Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades. Justeringsmän blevo
Herr Sjöström & Vogel.

§ 3.

Berättelse angavs av Herr Uno Vogel över mötet i Vingåker i och för bildandet av en
fotbollsserie sommaren 1912. Av herr V.s berättelse framgick att vi skulle från
Vingåkers Idrottsförening erhålla protokolls utdrag från ombudens sammanträde. Då
vi emellertid ej erhållit något, beslöts att höra oss för huvudskälen för dröjsmålet voro,
samt slopa denna serie, emedan en inbjudan Ingått från Katrineholm.

§ 4.

Upplästes Idrottsföreningen Kamraternas Katrineholm inbjudan och upptogs frågan
till diskussion. Herr J. Reimers föreslog att vi först skulle höra oss för i Norrköping
om Östgötaserien innan vi ansluta oss till någon annan. Efter en stunds diskussion
beslöts att höra oss för med Vingåker och ansluta oss till Katrineholm. Herr Reimers
förslag antogs ej emedan man ansåg om det i år blevo något Med Östgötaserien vi
redan skulle erhållit inbjudan.

§ 5.

Herr Sjöström föreslog att en kommitté skulle utses som skulle föreningens båda
fotbollslag. Förslaget antogs och valdes följande personer Herr Frisk, Sjöström, &
Holm.

§ 6.

Beslöts att fotboll skulle spelas söndagen den 21 April kl 11 fm.

§7

Förslag framkom att föreningens samtliga medlemmar skulle förbättras Idrottsplanen
och beslöts att detta skulle ske lördagen den 27 april 1912.

§ 8.

Beslöts att inköpa en fotboll och en fotbollspump vilket uppdrag skulle utföras av
undertecknad.

§ 9.

" 2.75 " frågan upptogs till behandling och beslöts skicka en kommitté att åter kräva
Herr Kvarford.

§ 10.

Beslöts att genom avslag påminna om de resterande ännu icke inbetalda belopp för
föreningens auktion.

§ 11.

Mötet avslutades kl 9.45 em.
Reijmyre som ovan Norlander sekrt
Justeras
Rickard Sjäöström

.
Hugo Eklund

Hugo Frisk
Ordf.

Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings extra sammanträde
Fredagen den 26 april 1912.

§ 1.

Mötet öppnades av ordf. kl 8,45 em.

§ 2.

Sedan frågan om fotbollsserie för vilken mötet utlysts en längre stunds livlig
diskuterades, beslöts att vår förening skulle ansluta sig till Östgötaserien.

§ 3.

Mötet avslutades kl 9.15 em.
Reijmyre som ovan N. Norlander Sekrt
Justeras
Rickard Sjöström Hugo Eklund

Hugo Frisk
ordf.

Protokoll fört vid R.I.F.s sammanträde onsdagen den 7 aug, 1912.
§ 1. Mötet öppnades av ordf. kl 8,45 em. och till sekreterare för mötet valdes Fritz Alm.
§ 2. Frågan om när fotbollslaget skall resa till Kolmården upptogs till behandling och beslöts att
laget skulle resa dit den 18 aug.
§ 3. Frågan om föreningen skulle hava någon årstävling hänsköts till styrelsen och att de skulle
ordna det på bästa vis.
§ 4. Till festkommitté för årsfesten valdes John Reimers, Erik Flink, Hugo Eklund, Henrik
Vogel, och Fritz Alm.
§ 5. Beslöts att föreningen skulle försöka att driva in auktionspengarna på laglig väg om det ej
går att få dem endå.
§ 6. Beslöts att sända Erik Kvarford en räkning pr, post på de kr 2,75 som han är skyldig
föreningen.
§ 7. Mötet avslöts kl 9.50 em. och till justeringsmän valdes David Andersson och Fritz Alm.
Reijmyre som ovan. Elof Liljestrand tillförordnad sekrt
Justeras
David Andersson

. Fritz Alm

Hugo Frisk
Ordf.

Protokoll fört vid ordinarie sammanträde med R.I.F. Tisdagen den 29 okt. 1912.
§ 1.

Mötet öppnades av ordf, Hugo Frisk kl 9 em. som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2.

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes för justering, till justeringsmän
valdes David Andersson och undertecknad.

§ 3.

Till inträde i föreningen anmäldes Hugo Karlsson, Nils Nilsson, Nils Gustafsson och
Erik Öhman. Som godkändes av föreningen. 67.

§ 4.

Beslöts att föreningen skulle avhålla sitt 7:e årsmöte Lördagen den 2 nov, kl 5 em.
Samt att samma dag avhålla en enkel kaffefest kl 8.30 em, endast för föreningens
medlemmar, till festkommitté valdes Hugo Frisk, Ernst Holm, samt undertecknad.

§ 5.

Mötet avslutades kl 9.50 em.
Reijmyre som ovan Elof Liljestrand v. Sekrt
Justeras
Uno Vogel

.
Hugo Frisk
Ordf.

Protokoll fört vid R.I.F. 7 e Årsmöte lördagen den 2 nov 1912.
§ 1. Mötet öppnades av ordf. Hugo Frisk kl 5 em. som hälsade de närvarande välkomna.
§ 2. Föregående årsmötes protokoll upplästes och godkändes för justering.
Att justera dagens protokoll valdes herr Henrik Vogel, och Algot Botin.
§ 3. John Reimers uppläste en fullständig redogörelse över föreningens arbete under det gångna
året, av berättelsen framgick att föreningen gått framåt i synnerhet vad medlemsantalet
beträffar, medlemsantalet var vid årets början 38 under året hava 16 medlemmar ingått.
Och 9 hava avgått ur föreningen alltså utgör medlemsantalet vid årets slut 45.
§ 4. Revisionsberättelsen upplästes av Algot Botin vilken godkändes, och full och tacksam
ansvarsfrihet beviljades styrelsen för det gångna året.
§ 5. På förslag av Henrik Vogel beslöts att anordna ett par större vintertävlingar.
§ 6. Beslöts att avsända ett telegram till H.K.H. Kronprinsen på hans 30 års dag den 11 nov,
Telegrammet lydde. H. K. H. Kronprinsen Stockholm bringa vi vår underdåniga
lyckönskan, Reijmyre Idrottsförening.
§ 7. PÅ förslag av Henrik Vogel beslöts att styrelsen skulle försöka komma till någon
underhandling med käggelbanans styrelse om det kunde vara möjligt att få överta
densamma.
§ 8. Materialförvaltaren uppläste en förteckning över materialer som finns och över de som bör
anskaffas, och beslöts att hemtaga dem till våren.
§ 9. Företogs val av styrelse till det kommande året, vilket utföll sålunda. Ordf. Hugo Frisk,
övriga styrelse ledamötet blevo Elof Liljestrand, Henrik Vogel, John Reimers, Ernst Holm,
suppleanter, David Andersson, och Hugo Eklund. Till Revisorer valdes Algot Botin. Och
Uno Vogel, suppleanter Einar Rudin och Sven Enhagen, Till materialförvaltare valdes Ernst
Holm, och Arvid Andersson.
§ 10. Till Tävlingskommitté valdes Fritz Alm, Algot Botin, Uno Vogel, Hugo Eklund., och Einar
Rudin.
§ 11. Beslöts att skattmästaren skall hemtaga materialer som behövs till medlemmarna.
§ 12. John Reimers Hugo Frisk och undertecknad valdes att utarbeta förslag till uppdelning av
medlemmarna i juniorer och seniorer.
§ 13. Beslöts att till nästa sommar uppföra en materialbod som på samma gång skall tjäna som
avklädningsrum, att ombesörja det samma valdes John Reimers, Henrik Vogel och
undertecknad.
§ 14. Utgifterna under mötet voro enligt räkning till Arvid Andersson för reparationer av fotbollar
o.d. Kr 4,
§ 15. Det angenäma mötet avslutades kl 6.15em. Då ett kraftigt fyrfaldigt leve höjdes för
föreningens framgång.
Reijmyre som ovan. Elof Liljestrand v, sekrt

Justeras

Henrik Vogel

Algot Botin.

Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings ordinarie sammanträde
måndagen den 9 december 1912.
§ 1.

Sammanträdet öppnades av ordf. kl 8.15 em.

§ 2.

Herr John Reimers uppmanade alla som behövde materialer för vintersport, att i och för
dess efterskickande snarast göra anmälan till honom.

§ 3.

Ordf. föreslog att efterskicka 2 st hockeybollar vilket antogs.

§ 4.

På förslag av ordf beslöts att uppsätta hockeylagen, att ombesörja detsamma utsågs
styrelsen.

§ 5.

Sekreteraren redogjorde i korthet för den bildade lokalavdelningen av Olympiska
sällskapet.

§ 6.

Herr Uno Vogel föreslog att en fest skulle avhållas förslaget bordlades.

§ 7.

Uppläste en inbjudan till vintertävlingen i Jönköping från Smålands Östergötlands
Idrottsförbund, men upptogs ej till behandling.

§ 8.

Till justeringsmän utsågs Herr John Reimers och Uno Vogel.

§ 9.

Sammanträdet avslutades kl 9.em.
Reijmyre som ovan Henrik Vogel, sekrt.
Justeras,
Uno Vogel

Hugo Frisk
Ordf.

Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings ordinarie sammanträde
Torsdagen den 6/2 1913.

§ 1.

Sammanträdet öppnades av ordf. kl 8.30 em.

§ 2.

En skrivelse från Östergötlands Idrottsförbund angående förslag till domare i fotboll
bandy samt kontrolanter för idrottsmärket upplästes, och föreslogs till domare i fotboll
och bandy fil mag, Ivar Reimers, och till kontrolanter för idrottsmärket Herr Elof
Liljestrand Uno Vogel samt undertecknad.
Till att uppsätta fotbollslaget utsågs Herr David Andersson och beslöts på
sammanträdet följande spelare, Forvards , Hugo Eklund, vänsterytter Fritz Leijkoff,
vänsterinner Hugo Frisk, högerinner Einar Rudin, högerytter Axel Kjellander. Half
back vänster Uno Vogel, Cente, Karl Kjellander höger Hugo Venell. Målvakt Arvid
Andersson Ersättare, Gerald Ståhl, Harald Lindberg, samt som kapten för laget
Hugo Eklund.

§ 3.

§ .4

Hockeylaget uppsattes m följande spelare. Center forvard Hugo Eklund, vänsterytter
Elof Liljestrand, vänsterinner Hugo Frisk, Högerytter Uno Vogel, högerinner Gerald
Ståhl, Half back vänster Henrik Vogel, center, Nordström, höger Venell, back, David
Andersson, å Ernst Holm, Målvakt, Georg Andersson Ersättare. Arvis Andersson, Axel
och Karl Kjellander.samt till Kapten för laget Hugo Eklund.

§ 5.

Till justeringsmän utsågs Hugo Venell ock Eklund.

§ 6.

Sammanträdet avslutade kl 9.30 em.
Reijmyre som ovan Henrik Vogel Sekrt.
Justeras.
Hugo Eklund

Hugo Wenell

Hugo Frisk
Ordf.

Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförening ordinarie sammanträde
onsdagen den 12 mars 1913.
§ 1.

Sammanträdet öppnades av ordf. kl 8.30 em.

§ 2.

Den bordlagda frågan om en fest slopades.

§ 3.

Upplästes en skrivelse från Östergötlands idrottsförbund.

§ 4.

Upplästes en skrivelse från Riksförbundet.

§ 5.

Herr Elof Liljestrand uppläste om at snickarn Carl Björk var villig uppföra materialbod.

§ 6.

Kommitté för materialboden fick i uppdrag att snarast möjligt ombesörja dess
uppförande, samt att rådfråga Brukspatron om möjligheten att erhålla en bättre
idrottspark.

§ 7.

Till justeringsmän utsågs Herr Hugo Eklund och Arvid Andersson.

§ 8.

Sammanträdet avslutades kl 9.30 em.
Reijmyre som ovan Henrik Vogel

Sekrt.

Justeras,
Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings sammanträde Den 7 maj 1913.
§ 1.

Sammanträdet öppnades av ordf. kl 8.30 em.

§ 2.

Föregående sammanträdes protokoll upplästes godkändes och justerades. Justeringsmän
blevo Herr J. Reimers och Uno Vogel.

§ 3.

Upplästes inbjudan från Östergötlands idrottsförbund till deltagande i Östgötaserien C,
Inbjudan upptogs till behandling och beslöts att antaga densamma.

§ 4.

Herr David Andersson upplyste om att alm., Idrottsklubben Norrköping ville komma och
spela fotbollsmatch å härvarande Idrottspark. Sekreteraren fick i uppdrag att inbjuda
densamma.

§ 5.

Herr David Andersson föreslog att Lotorps Idrottsförening skulle inbjudas till en
fotbollsmatch. Beslöts att fotbollslaget skulle få bestämma tid och dag.

§ 6.

Herr Holm föreslog att efterskicka idrottsmaterialer, och fick skattmästaren i uppdrag att
efterskicka desamma.

§ 7.

Sammanträdet avslutades kl 9.30 em.
Reijmyre som ovan, Henrik Vogel sekrt.
Justeras
John Reimers
Uno Vogel
Hugo Frisk
Ordf.

Protokoll fört vid Reijmyre Idrottsförening sammanträde Den 15 juli 1913.
§ 1.

Sammanträdet öpnades av ordf. kl 8.30 em.

§ 2.

Föregående sammanträdes protokoll upplästes godkändes och justerades.
Till justeringsmän utsågs Herrar Elof Liljestrand och David Anderson.

§ 3.

Som nya medlemmar intogs Mauritz Alm, och Arne Helander.

§ 4.

Elof Liljestrand gjorde en förfrågan om idrottsmaterialerna voro efterskickade, och
upplyste skattmästaren att desamma så när som 1 diskus och 1 slägga vore hemkomna.

§ 5.

Beslöts att efterskicka 1 slägga och 1 diskus.

§ 6.

H.Vogel föreslog om att avhålla årstävlingen den 10 aug, bifölls.

§ 7.

I festkommittén efter Fritz Alm och Algot Botin invaldes Ivar och John Reimers.

§ 8.

Ordförande föreslog om att allt arbete för föreningen skulle pålägga tävlingskommittén
bifölls.

§ 9.

H. Vogel gjorde en förfrågan om någon årsfest skulle avhållas. Förfrågan upptogs till
behandling och beslöt med stor majoritet att årsdagen skulle firas enl, vanliga
traditioner. Dagen bestämdes till den 16 aug.

§ 10.

PÅ förslag av H, Vogel beslöts att tillsätta en festkommitté som även skulle på
ombesörja musik, Beslöts att lupa ? fiolkvartetten. Till festkommitté valdes Herrar
Frisk, Eklund U Vogel, J. Reimers Holm samt undertecknad.

§ 11.

Holms förslag damer skulle bjuda " över hop" godkändes.

§ 12.

Ordf, uppläste en skrivelse från Reijmyre fotbollsklubb, undertecknad av Herrar Hugo
Eklund, Einar Rudin, Karl Kjellander, Gerhard Ståhl, David Andersson, Anton Rudin,
och Hugo Venell, varigenom dessa Begärde sitt utträde ur fotbollslaget, Orsaken var
den att fotbollslaget inte får spela någon match samt att några av spelarna motsatt sig
att spela mot I.F.K. Katrineholm. Saken upptogs till behandling och beviljade
spelarnas utträde ur fotbollslaget. Härefter följde en mycket häftig diskussion mellan
Reijmyre Idrottsklubb och R.I.F. och framkastades från bägge håll en mängd förslag
vilkas avgörande dock efter en lång diskussion beslöts att uppskjuta till måndagen den
21 d.s.

§ 14.

Till sist föreslogs att ett nytt fotbollslag skulle uppsättas.

§ 15.

Sammanträdet avslutades kl 10.20 em.
Reijmyre som ovan Henrik Vogel,
Justeras,
David Andersson,

Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförening extra sammanträde Den 23 juli 1913.
§ 1.

Sammanträdet öppnades av ordf. kl 8.30 em.

§ 2.

Föregående sammanträdes protokoll upplästes godkändes och justerades, justeringsmän
blevo Gerard och Edvin Ståhl.

§ 3.

Till nya medlemmar intogs Herr Erik Kjellgren och Elvin Ståhl.

§ 4.

David Andersson föreslog att efterskicka en stav i stället för slägga förslaget upptogs till
behandling och beslöts att efterskicka både staf och slägga.

§ 5.

Harald Lindberg föreslog att Reijmyre fotbollsklubb skulle få disponera fotbollsplanen 2
kvällar i veckan, samt 1/2 av söndagen förslaget godkändes.

§ 6.

Upplästes en inbjudan från Motala idrottsförening till deltagande i allmän idrott
söndagen den 3 aug, de som önskade deltaga skulle anmäla sig hos sekreteraren.

§ 7.

Upplästes en inbjudan från Godtemplarnas ungdom och idrottsförening Eskilstuna till
deltagande i allmän idrott söndagen den 19 aug, och skulle de som önskade deltaga
anmäla sig till sekreteraren.

§ 8.

Upplästes spelregler för Östgöta serien C men då föreningen ej hade något fotbollslag
beslöts att föreningen skulle utgå ur serien.

§ 9.

Holm föreslog att insända en skrivelse till centralföreningen för Idrottsfrämjande om
anslag till vår idrottspark av de vid förra Riksdagen anslagna 100000 kr.

§ 10.

Styrelsen fick i uppdrag att ombesörja detsamma.

§ 11.

Ivar Reimers förslog att en tränings tävling skulle avhållas söndagen den 27 juli
förslaget godkändes.

§ 12.

Holm föreslog att flaggsnöre snarast möjligt skulle uppsättas i flaggstången.

§ 13.

Sammanträdet avslutades kl 10 em.
Reijmyre som ovan. Knut Kjellander Sekrt.
justeras
Gerald Ståhl
Karl Kjellande
Ordf.

Henrik Vogel

Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings 8 de, Årsmöte I samlingslokalen
lördagen den 16 augusti 1913.
§ 1.

Sammanträdet öppnades av ordf. Hugo Frisk kl 6 em, som hälsade de närvarande
välkomna.

§ 2.

Föregående årsmötes protokoll upplästes godkändes och justerades Att jämte ordf justera
dagens protokoll utsågs herr Ivar Reimers Samt Uno Vogel,

§ 3.

Sekr, uppläste årsberättelsen för det gångna året varav framgick att den allmänna idrotten
under året varit särledes livlig. Fotbollsidrotten däremot hade gått tillbaka tillföljd av att
föreningen ej kunnat uppsätta något fotbollslag, 8 medlemmar utgått ur fotbollslaget.
Vad medlemsantalet beträffar hade antalet medlemmar minskats med 3 st. och utgjorde
desamma vid årsskiftet 43 st.

§ 4.

Revisionsberättelsen upplästes av Herr Algot Botin och godkändes densamma varför
ansvarsfrihet beviljades kassaförvaltaren.

§ 5.

Herr Ivar Reimers uppläste en skrivelse från tävlingskommittén vilken fått i uppdrag att
inkomma med förslag till s,k. Föreningsmedaljer. Kommittén hade i sitt förslag upptagit
grenar inom den allmänna idrotten invaldes 16 grenar indelade i 5 grupper och godkändes
indelningen samt fordringar för bronsmedaljer enl nedanstående.
Grenar.
I .Gruppen
1, Stående höjdhopp
2, Höjdhopp m ansats
3, Stavhopp
II. Gruppen
1, Stående längdhopp
2, Längdhopp m ansats
3, Trestegshopp

Fodringar.
105 cm.
130 cm.
210 cm.

230 cm.
460 cm.
10 mtr.

III. Gruppen,
1, Spjutkastning
2, Diskuskastning
3, Kulstötning

45 mtr.
30 mtr.
14 mtr.

IV. Gruppen
1, Löpning 100mtr
2,
"
200 mtr.
3, Häcklöpning

14,5 sek
30 sek
24 sek

V. Gruppen,
1, Löpning 400 mtr.
2,
" 1000 mtr
3,
" 1500 mtr

1 min 15 sek
3 min 45 sek.
6 min.

För att erövra bronsmedaljen måste man uppnå för densamma fastställda maximi eller minimi
resultaten i minst 5 grenar, representerade olika grenar d,v, s, minst en gren inom varje grupp.
Angående fodringar för silvermedaljerna beslöts att bordlägga denna fråga till nästkommande år,
men beslöts nu att båda medaljerna ej skulle få erövras under samma år, och måste man ha
erövrat bronsmedaljen för att få rättighet att erövra silvermedaljen. Till träning för bronsmedaljen
beslöts torsdagskvällar. Föreningen skulle utse fyra kontrolanter av vilka minst 2 skola närvara
vid medaljtävlingarna.
Till kontrolörer utsågs Herr J. Reimers Einar Rudin, Hugo Eklund samt H. Vogel.
§ 6.

Herr Ivar Reimers föreslog att föreningen skulle prenumerera på en idrottstidning t ex, på
idrottsbladet, och beslöts att skattmästaren skulle ombesörja prenumerationen å densamma.
Sekrt, fick i uppdrag att avhämta tidningen samt utdela exemplaren bland medlemmarna.

§ 7.

PÅ förslag av sekrt upptogs den gamla segslitna gymnastikfrågan till behandling, och
föreslog han att föreningen skulle bedja herr Ivar Reimers att försöka organisera och leda
en gymnastikgrupp. Förslaget godkändes och herr Reimers åtog sig gärna uppdraget så
vida det skulle kunna gå att få igång en regelbunden gymnastik, varför han vädjade till
medlemmarna nu visa att gymnastikintresset verkligen var stort.
Anteckning till deltagare skulle snarast möjligast göras till gymnastikledaren.

§ 8.

Ordf. föreslog att överlämna föreningens medalj i silver till Herr Ivar Reimers, dels för han
fruktbringande arbete inom föreningen och dels för det av honom uppnådda rekordet i
höjdhopp 190.5 cm. Förslaget tillstryktes av alla de närvarande.

§ 9.

Till tävlingskommitté valdes Herr Ivar Reimers, Knut Reimers, Hugo Eklund, Einar
Rudin, samt Uno Vogel.

§ 10. Till styrelse för det kommande året valdes, som Ordf. Karl Kjellander och som
styrelseledamöter Herr Elof Liljestrand, Henrik Vogel, John Reimers, Ernst Holm,
suppleanter, Herr David Andersson och Hugo Eklund. Till revisorer valdes Herrar Algot
Botin och Uno Vogel Revisionssuppleanter Herrar Einar Rudin, och Sven Enhagen.
§ 11. Det talrikt besökta årsmötet avslutades 9.15 em.
Reijmyre som ovan Henrik Vogel sekrt
Justeras
U. Vogel

Ivar Reimers

.

Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings ordinarie Sammanträde
tisdagen den 11 nov. 1913.

§ 1.

Sammanträdet öppnades av ordf. Karl Kjellander som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2.

Föregående sammanträdes protokoll upplästes godkändes och justerades till jämte ordf,
justera dagens protokoll utsågs Herrar Einar Rudin och Ståhl.

§ 3.

Till nya medlemmar anmäldes Herrar Einar Rosengren, Fritz Kessmeier och Uno
Örn.vilka samtliga godkändes.

§ 4.

Herr John Reimers upplyste att de efterskickade bronsmedaljerna nu vore hemkomna,
varför han föreslog att de nu snarast skulle utdelas och på samma gång skulle en enkel
festlighet avhållas.

§ 5.

Holms förslag att medaljfesten skulle gå av stapeln lördag den 22 nov, godkändes och
beslöts att den samma skulle avhållas med endast med förfriskningar och musik.

§ 6.

Till festkommitté utsågs Herrar Karl Kjellander, Harald Lindberg, Hugo Eklund, Gerhard
Ståhl, och Carl Helander.

§ 7.

H. Vogel föreslog att den vackraste Flickan på festen skulle ombedjas utdela medaljerna
godkändes.

§ 8.

Herr Hugo Eklund föreslog att hockey och skridskotävlingar skall avhållas under den
kommande vintern godkändes.

§ 9.

Styrelsen fick i uppdrag att uppsätta hockeylaget.

§ 10.

Herr Hugo Eklund föreslog att åtminststånde en skidskotävling med priser skulle avhållas
godkändes och fick styrelsen i uppdrag att ombesörja densamma.

§ 11.

Herr Hugo Eklund föreslog att den sista medaljtävlingen för året skulle hållas söndagen
15 nov, förslaget godkändes.

§ 12.

Herr David Andersson föreslog om att avhålla en festlighet i juldagarna bordlades
tillsvidare.

§ 13.

Sammanträdet avslutades kl 9.30 em.
Reijmyre som ovan Henrik Vogel sekrt.
Justeras.
Karl Kjellander

Gerald Ståhl

Einar Rudin.

Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings ordinarie Sammanträde i samlingslokalen
den 13 dec. 1913.
§ 1.

Sammanträdet öppnades av ordf. Karl Kjellander kl 6.em.

§ 2.
Herr Ernst Holm framlade förfrågan från Reijmyre socialdemokratiska klubb om att
densamma skulle få disponera idrottsföreningens materialbod för att där avhålla sina möten.
§ 3.

Herr Holm förslag upptogs till behandling och beslöts att avstå densamma.

§ 4.

Den vilande festfrågan upptogs till behandling och beslöts att festen skulle avhållas
lördagen den 19 ds, Gotemplarmusiken skulle ombedjas att spela under en til av 4
timmar. Och fick sekrt, i uppgift att beställa musiken.

§ 5.

Herr Eklunds förslag om att Algot Carlsson skulle spela klaver antogs.

§ 6.

Herr Holm föreslog om att de materialer som blevo över vid bodbygget skulle
användas till bänkar vid idrottsparken antogs. Att ombesörja detsamma utsågs Herrar
Holm, Matz Eriksson, Rosengren, Eklund, å John Reimers.

§ 7.

Vidare beslöts att uppsätta klädhängare i materialboden, Bänkkommittén fick i uppdrag
att ombesörja detsamma.

§ 8.

Sammanträdet avslutades kl 6.45 em.
Reijmyre som ovan A, Kessmeier sekrt.
Justeras
K ,Kjellander
Ordf.

Matz Eriksson

Henrik Vogel

Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings sammanträde Den 3/3 1914.
§ 1.

Sammanträdet öppnades av ordf. Karl Kjellander kl 8.30 em.

§ 2.

Einar Rosengren föreslog att Idrottsparken skulle snarast möjligt iordningsställas,

§ 3.

Hugo Eklunds föralag om att för detta ändamål tillsätta en kommitté antogs, och valdes,
Herrar H. Eklund, J. Reimers, H. Vogel, U. Vogel, och Einar Rosengren.

§ 4.

Frågan angående en fest upptogs till behandling och beslöts att densamma skulle
avhållas påskafton.
Reijmyre som ovan Knut Reimers, tillf, sekrt.
Justeras
John Reimers
.

David Andersson

Karl Kjellander
Ordf.

Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförening sammanträde Måndagen den 29 April 1914.
§ 1.

Sammanträdet öppnades av ordf Karl Kjellander kl 8.30 em.

§ 2.

Föregående sammanträdes protokoll upplästes godkändes och justerades.
Till justeringsmän valdes Uno Vogel och Matz Eriksson.

§ 3.

John Reimers rapporterade att kommittén för idrottsparken ej ännu haft något
sammanträde men skulle vid nästa möte fullständig rapport framläggas.

§ 4.

Beslöts att uppsätta 30 st krokar som klädhängare i materialboden.

§ 5.

Ståhl föreslog att fotbollslaget skulle uppsättas och beslöts att detsamma skulle bestå av
följande spelare. Målvakt, Anton Rudin, Backar, David Andersson, å Hugo Venell
Half backar, Uno Vogel, Sven Enhagen, och Ståhl. Forvards, Georg Andersson, Fritz
Leykoff, Hugo Eklund, Einar Rudin, å Karl Kjellander. Till kapten valdes Uno Vogel,

§ 6.

Ståhl föreslog att nya fotbollströjor skulle hemtagas och beslöt att snarast möjligt
efterskicka dessa, och skulle de gamla färgerna bibehållas.

§ 7.

Uppsattes följande personer nämligen, Einar Rudin, och David Andersson vilka skulle i
samråd med kapten för fotbollslaget ordna densamma.

§ 8.

Beslöts att på samma gång som fotbollströjorna efterskickas skulle hemtagas 3 par
fotbollsskor och skulle tröjorna betalas kontant och fotbollsskona på 2 månader.

§ 9.

H. Eklund förslag om att I.F.K. Norrköping skulle inbjudas till en fotbollsmatch, antogs
och beslöts att inbjuda desamma till 3 maj.

§ 10.

Eklund föreslog att fotbollen iordningsställas och att nya materialerförvaltare skulle
utses godkändes. Till materialförvaltare valdes Ebert ? Linde, och Hugo Velnell.

§ 11.

Frågan om allmän idrotten bordlades till nästa sammanträde.
Sammanträdet avslutade kl 9.30 em.
Reijmyre som ovan Henrik Vogel sekrt
Justeras
U.Vogel

.
Matts Eriksson.

Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings sammanträde Torsdagen den 14 maj 1914.

§ 1.

Sammanträdet öppnades av ordf. kl 8.30 em.

§ 2.

Till justeringsmän valdes herrar Eklund och Gerhard Ståhl.

§ 3.

Till nya medlemmar anmäldes och intogs, Oskar Rosell, och Ville Ståhl.

§ 4.

Den bordlagda frågan om allmänna idrotten upptogs till behandling.

§ 5.

Herr Eklund föreslog att densamma skulle snarast möjligast upptagas, och önskade han
att regler för R.I.F. s silvermedalj skulle uppsättas.

§ 6.

H.Vogel föreslog att mag, Reimers skulle ombedjas att uppsätta regler för
silvermedaljen.

§ 7.

H.Vogel upplyste om att Mag, Reimers voro villig att leda gymnastiken och beslöts att
de första lektionerna skulle hållas i samlingslokalen.

§ 8.

En begäran från Skärblacka Idrottsförening om att få fria skjutsar från Simonstorp
avslogs. Men skulle desamma få inträdesavgifterna till idrottsparken.

§ 9.

David Andersson föreslog att om inte något fotbollslag skulle komma från Skärblacka,
Reijmyre idrottsförening fotbollslag skulle begära att få sparka i Skärblacka Kristihimmelsfärdsdag och skulle vi då begära inträdet till idrottsparken därstärdes.

§ 10.

Frågan om idrottsparkens iordningsställande upptogs till behandling och beslöts att
anslaget skulle användas till den gamla parkens förbättring och skulle arbetet med
densamma ej börjas förr en i höst. Stensprängning på själva slätten skulle medlemmarna
göra själva, och skulle arbetet med detsamma påbörjas.

§ 11.

En räkning på Gunnar Högman för auktionsinrop avskrivas.

§ 12.

Sammanträdet avslutades kl 10 em.
Reijmyre som ovan Henrik Vogel Sekrt.
Justeras,
H. Eklund

G. Ståhl.

Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförening extra sammanträde torsdagen den 28 maj 1914.
§ 1.

Sammanträdet öppnades av ordf. kl 8.30 em.

§ 2.

Att justera dagens protokoll utsågs herrar Einar Rosengren, å Ivar Reimers.

§ 3.

Magister Reimers upplyste om att han under sommaren skulle kunna leda gymnastiken
och önskade han att tillslutningen skulle bli så stor som möjligt.

§ 4.

Gymnastikfrågan upptogs därför till behandling och framlade David Andersson förslag
om att gymnastiken skulle börja redan den 2 juni Och bifölls detsamma.

§ 5.

John Reimers föreslog att ett anslag om gymnastiken skulle uppsättas så att även
utomstående personer som önskade deltaga i gymnastiken skulle bil medlemmar i
föreningen.

§ 6.

På förslag av H. Vogel beslöts att de första gymnastiklektionerna skulle avhållas i
samlingslokalen.

§ 7.

Ivar Reimers föreslog att Reijmyre idrottsförening skulle anhålla (om att mot) hos
styrelsen för Varmbadshuset om att föreningens medlemmar skulle erhålla billigare
dusch efter idrottstävlingarna, Förslaget godkändes och utsågs Ivar Reimers samt
undertecknad att till varmbadshusstyrelsen framlämna förfrågan.

§ 8.

U. Vogel framlade förslag om att föreningen skulle uppsätta en dansbana nere vid sjön
och beslöt enhälligt att arbetet med densamma genast skulle påbörja. Att hos
Disponenten bedja om virke utsågs John Reimers och undertecknad.

§ 9.

Kommittén för silvermedaljen skulle till nästa ord, sammanträde framlägga fullständiga
regler för densamma.

§ 10.

H. Eklund föreslog att materialboden skulle målas samt taket tjäras. Beslöts att rödmåla
boden samt skulle John Reimers anmoda Emil Karlsson att verkställa.

§ 11.

Sammanträdet avslutade kl 10 em.
Reijmyre den 28 maj 1914. Henrik Vogel,
Justeras.
Einar Rosengren

Ivar Reimers

Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings Sammanträde fredagen den 14 juli 1914.
§ 1.

Sammanträdet öppnades av ordf.

§ 2.

Att justera dagens protokoll utsågs herrar Einar Rosengren och Ståhl.

§ 3.

Förslag framlades om att snarast möjligt måla materialboden. Fritz Leykoff föreslog
att boden skulle rödfärgas och knutar och fönster vitmålas. John Reimers fick i
uppdrag att anställa Anders Pettu? som målare, och skulle han till nästa sammanträde
inkomma med kostnadsförslag.

§ 4.

Frågan om ersättning till medlemmarna för arbete å idrottsplanen upptogs och förslog
Hugo Venell att medlemmarna i fotbollslaget skulle som ersättning för arbetet erhålla
årskort, förslaget bifölls.

§ 5.

Hugo Venell ansåg at det inte är riktigt att ej upptaga inträde till fotbollsmatcherna å
idrottspaken. John Reimers föreslog att till varje fotbollsmatch betala som inträde 15
öre för äldre och 10 öre för barn. Förslaget bifölls och utsågs Einar Rosengren och
Arne Helander att vid varje match uppta entrè .

§ 6.

Sammanträdet avslutades kl 10.15 em.
Reijmyre den 14 juli 1914, Edvin Karlsson Tillf, sekrt.
Justetras,
Einar Rosengren.

Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings, 9 e, årsmöte
I samlingslokalen den 24 okt, 1914.
§ 1.

Till ordförande för sammanträdet valdes Herr Mats Eriksson.

§ 2.

Protokoll för föregående årsmöte lästes godkändes och justerades.

§ 3.

Att justera dagens protokoll utsågs och valdes Herrar Uno Vogel och Hugo Eklund.

§ 4.

Årsberättelse upplästes och hade föreningsmedlemmarna ökats från 35 vid årets början
till 55 st vid årsskiftet.

§ 5.

Till nya medlemmar intogs Herrar Martin Holm, Thedor Linde, Åke Mangel och
Sven Åberg.

§ 6.

Förrättades val av styrelse och föreslogs, till ordf. Hugo Frisk, vilket blev enhälligt vald.
Till styrelseledamöter valdes Herrar John Reimers, Einar Rudin, Uno Vogel, och Henrik
Vogel, Styrelsesuppleanter Herrar Matts Eriksson, och Hugo Eklund Och revisorer Knut
Reimers och Einar Rosengren, som revisorsuppleant valdes Sven Enhagen och Fredrik
Andersson.

§ 7.

Till tävlingskommitté valdes Herrar Uno Vogel, Einar Rudin, Kurt Reimers, Ivar
Reimers och Georg Andersson.

§ 8.

Hugo Eklund framlade förslag om att föreningen under den stundande vintern skulle
flitigt idka all möjlig vinter idrott. Förslaget upptogs till behandling och beslöts att
föreningen skulle anordna skridsko hockey och skidtävlingar under den stundande
säsongen.

§ 9.

Beslöts att föreningen i vinter skulle anordna en festlighet å Olympiska Sällskapets
skridskobana å sjön Hunn och skulle efter festens slut Dans vidtages i lokalen.

§ 10.

Sammanträdet avslutades kl 9 em.
Reijmyre som ovan Henrik Vogel sekrt.
Justeras
Ernst Linde

U. Vogel.

Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings ord, sammanträde Den 15 December 1914.
§ 1.

Sammanträdet öppnades av herr Matts Eriksson, vilken av de närvarande utsågs till ordf.

§ 2.

Föregående sammanträdes protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 3.

Att justera dagens protokoll utsågs herrar Enhagen och Rudin.

§ 4.

Herr John Reimers rapporterade att materialboden var rödfärgad och målad.

§ 5.

H.Vogel föreslog att årsmötet skulle hållas lördagen den 24 okt. och efter sammanträdet
den sedvanliga årsfesten skulle avhållas förslaget bifölls.

§ 6.

Till festkommitté valdes herrar Gunnar Flink, Sven Enhagen, Ebert Linde, Einar Rudin,
och Georg Andersson.

§ 7.

Beslöts att festkommittén skulle anskaffa musik och fick desamma även i uppdrag att
inbjuda damer.

§ 8.

Ett förslag att inga andra en föreningsmedlemmar skulle få tillträde till festen bifölls.

§ 9.

Sammanträdet avslutades kl 9.30 em.
Reijmyre som ovan Henrik Vogel Sekrt.
Justeras
Sven Enhagen

Einar Rudin.

Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings sammanträde Tisdagen den 9 feb, 1915.
§ 1.

Sammanträdet öppnades av ordf. Hugo Frisk kl 8.30 em.

§ 2.

Föregående sammanträdes protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 3.

Till justeringsmän för dagens protokoll utsågs herrar Arne Helander och Hugo Karlsson.

§ 4.

Som ny medlem anmäldes Rickard Jonsson vilket inträde godkändes.

§ 5.

Upplästes en inbjudan från Idrottsklubben Sleipner Norrköping till deltagande i
Distriktsmästerskapstävlingar i hastighetsåkning inbjudan upptogs ej till behandling.

§ 6.

Herr Kjellander framlade förslag om att föreningen skulle anordna en sparkstöttingutfärd
lördagen den 20 feb. och skulle efter utfärden dansas i lokalen.

§ 7.

Till festkommitté för balen valdes herrar Axel Kjellander, Hugo, F. Karlsson, Carl
Sjöström å Arne Helander.

§ 8.

Som kommittén för ordnandet av utflykten valdes undertecknad. J.Reimers å Hugo Frisk.

§ 9.

Sammanträdet avslutades kl 9.30 em.
Reijmyre som ovan Henrik Vogel sekrt.
Justeras Arne Helander

Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings sammanträde Tisdagen den 22 april 1915.
§ 1.

Sammanträdet öppnades av ordf. kl.30 em.

§ 2.

Till nya medlemmar anmäldes och intogs, Ivar Jonsson, och Nils Hellberg.

§ 3.

Föregående sammanträdes protokoll upplästes godkändes och justerades. Till
Justeringsmän för dagens protokoll utsågs Sven Enhagen, och Emil Gustafsson.

§ 4.

Upplästes en skrivelse från Idrottsförbundet med anhållan att föreningen skulle utse
tvenne kontrollanter för idrottsmärket och utsågs av föreningen Herr Fritz Leykoff och
undertecknad.

§ 5.

Inbjudan till deltagande i Landsbyggserien upplästes och beslöt att föreningen liksom
de föregående åren skulle deltaga i desamma.

§ 6.

Hugo Frisk föreslog att fotbollslaget skulle uppsättas och beslöts att följande kommitté
skulle verkställa densamma nämligen, Fritz Leykoff, Hugo Frisk, Emil Gustafsson, och
Axel Kjellander.

§ 7.

John Reimers föreslog att tvenne kontrollanter för förenings medalj skulle uppsättas
och valdes Hugo Frisk, Fritz Keykoff, och undertecknad.

§ 8.

John Reimers föreslog att uppsätta regler för föreningens silvermedalj bifölls och
valdes till kommitté för uppsättning av regler för densamma Hugo Frisk, Einar Rudin,
Knut Reimers, John Reimers,och undertecknad.

§ 9.

På förslag av Herr J. Reimers beslöt att uppsätta en kommitté för att efterse huru
mycket arbete som i år skulle verkställas å parken och beslöt på samma gång att
desamma skulle utlämna på entreprenad. Till Kommitté för detta valdes J.Reimers,
Hugo Frisk,och undertecknad.

§ 10.

HenrikVogel föreslog att en bal skulle anordnas 1 maj och beslöt att densamma skulle
börja kl 1/2 9 och bestämde att entrè skulle utgöra för herrar 35 öre och för dam 25 öre.
Vid balen skulle serveras saft och apelsiner. Till kommittén valdes Axel Kjellande,
Sjöström, och Matts Eriksson, att upptaga biljetter vid balen ursågs John Reimers.

§ 11.

Sammanträdet avslutades kl 9.30 em.
Reijmyre som ovan, Henrik Vogel sekrt.
justeras
Sven Enhagen

Axel Kjellander

Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings sammanträde
I samlingslokalen den 22 juli 1915.
§ 1.

Sammanträdet öppnades av ordf, Hugo Frisk kl 8.30 em.

§ 2.

Föregående sammanträdes protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 3.

Till justeringsmän valdes Herrar Nils Hellberg, och Ebert Linde.

§ 4.

Som nya medlemmar anmäldes och intogs Carl Classon och Josef Haglund.

§ 5.

Då föreningen detta år begynnar sin 10 åriga tillvaro beslöts att minnet av 10års dagen
skulle firas med en finare supè, vilket i allt skulle överglänsa de sedvanliga årsfesterna.
Festen skulle avhållas den 23 aug, med början kl 9 em, och valdes till festkommitté Arne
Helander, Ebert Linde, Axel Kjellander, Anton Rudin, Sjöström och Uno Örn.

§ 6.

Sammanträdet avslutades kl 9.30 em.
Reijmyre som ovan Henrik Vogel Sekrt.
justeras
John Reimers.

Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförening 10.e Årsmöte
I samlingslokalen den 31 augusti 1915.
§ 1.

Sammanträdet öppnades av föreningens ordf. Hugo Frisk kl 8.15 em.

§ 2.

Till justeringsmän för dagens protokoll utsågs Einar Rudin, å Ståhl.

§ 3.

Föregående årsmötes protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 4.

Kommitté för utarbetandet av regler till föreningens silvermedalj framlades följande
förslag till regler för erövrandet av densamma .

§ 5.

Grupp I
Silver.
Löpning 100 mtr.
"
200 "
"
110 " häck
Grupp II
Höjdhopp med sats
"
utan "
Stavhopp

13 sek.
27 sek.
21 sek.

Standard.
12,5 sek.
26 sek.
19 sek.

135 cm.
110 cm
230 cm.

150 cm.
120 cm.
250 cm.

Grupp III
Längdhopp
Stående hopp
Trestegshopp

475 cm.
250 cm.
11 mtr.

525 cm.
260 cm.
12 mtr.

Grupp IV
Spjutkastning
Kulstötning
Diskuskastning
Grupp V.
Löpning 400 mtr,
"
1000 "
"
1500 "

50 mtr
16 mtr.
40 mtr.

1 min 5 sek.
3 " 30 "
5 " 20 "

60 mtr.
16,5 mtr
45 mtr.

1 min 3,5 sek
3 " 20 "
5 " 15 "

§ 5.

Till Kontrollanter för föreningens medaljer valdes Hugo Frisk, Einar Rudin, Gerald Ståhl,
och Ebert Linde.

§ 6.

John Reimers om att medlemmarna själva skulle vidkänna omkostnaderna för erövrade
medaljer.

§ 7.

Tillstyrelse för det kommande året utsågs som ordf. Hugo Frisk, och övriga
styrelseledamöter, John Reimers, Einar Rudin, Uno Vogel, samt H. Vogel. Och till
revisorer Knut Reimers å Einar Rudin med Sven Enhagen och Fredrik Andersson som
suppleanter.

§ 8.

Sammanträdet avslutades med ett fyrfaldigt leve för föreningen.
Reijmyre som ovan, Henrik Vogel Sekrt.
Jusreras.

Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings sammanträde Den 26 /4 1916.
§ 1.

Sammanträdet öppnades av ordf. H.Frisk.

§ 2.

Som ny medlem inskrives Arvid Andersson.

§ 3.

Upplästes föregående sammanträdes protokoll vilket godkändes och justerades.

§ 4.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Einar Rosengren och Hugo Eklund.

§ 5.

Upplästes anmodan från Österg, idrottsförbund att tillsätta en person vilken skulle
tillhöra Allmänna Idrottskommittén och valdes H. Vogel.

§ 6.

Uppläste inbjudan från förbundet till deltagande i landsbygdserien och beslöts enhälligt
att föreningen liksom föregående åren skulle deltaga.

§ 7.

Beslöts att tillsätta en fotbollskommitté för att ordna fotbollslagen och valdes Frisk,
Eklund, Helander, att ombesörja detsamma.

§ 8.

Till marerialförvaltare valdes Arvid Andersson och Anton Rudin.

§ 9.

John Reimers meddelade att han uppgjort med Reijmyre Bruk att betala hälften av vår
skuld till bolaget för virke till materialboden vilket godkändes an medlemmarna. John
Reimers föreslog att en medalj fest skulle avhållas, emedan 3 av medlemmarna erövrat
idrottsmärket. Förslaget upptogs till behandling och skulle gå av stapeln lördag den 6
maj.

§ 10.

Till festkommitté utsågs Arne Helander, Anton Rudin, John Reimers Uno Alm, och
Rickard Jonsson.

§ 11.

Till kontrollanter för idrottsmärket valdes Hugo Frisk, H.Vogel och som deras
suppleanter Hugo Eklund och Einar Rosengren.

§ 12.

Wille Ståhls förslag om att idrotten skulle ordnas så vissa kvällar skulle använda lite
fotboll och vissa till allmän idrott upptogs till behandling. John Reimers föreslog för
allmän idrott tisdag och torsdag och de övriga kvällarna till fotboll. Förslaget
godkändes.

§ 13.

Sammanträdet avslutades kl 9.30 em.
Reijmyre som ovan Henrik Vogel, Sekrt
Justeras
.
Kurt Reimers

H. Eklund.

Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings sammanträde Den 3 aug, 1916.
§ 1.

Sammanträdet öppnades av ordf. kl 8.15 em.

§ 2.

Föergående sammanträdes protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 3.

Till justeringsmän för dagens protokoll utsågs John Reimers och Matts Eriksson.

§ 4.

Som nya medlemmar ingingo John Andersson å Ivan Boström.

§ 5.

Eklund framlade förslag om att komplettera idrottsmatrialerna och fick skattmästaren i
uppdrag att hemtaga 1 diskus en kätting med handtag till släggan.

§ 6.

Fritz Kessmeier föreslog att en friluftsfest skulle anordnas lörd. Och sönd, 26-27. För
inbringande av pengar till föreningen, och Åtog han sig att ombestyra att dansbanan och
karusellen skulle få vara kvar å parken. På samma gång beslöts att tillsammans med
festen årstävlingen skulle äga rum, och åtog sig Kessmeier sig att insamla medel till inköp
av priser.

§ 7.

Till festkommitté valdes Arne Helander, Hugo Eklund, Fritz Kessmeier, Axel Kjellander,
Matts Eriksson, John Reimers, Knut Reimers, Anton Rudin, Karl Sjöström, och Hugo
Frisk.

§ 8.

Till tävlingskommitté utsågs Hugo Eklund, Knut å Ivar Reimers och Hugo Frisk.

§ 9.

Som ersättare för kontrollanterna till föreningens medaljer valdes Knut Reimers och
Anton Rudin.

§ 10.

Beslöts att de medlemmar som under förra året erövrat medaljer ej skulle erhålla desamma
då kontrollanterna ej varit närvarande.

§ 11.

John Reimers förslag om att minst 8 dagar innan föreningens årsfest avhålla ett
sammanträde skulle hållas.

§ 12.

Beslöts enhälligt att avhålla årsfesten lördagen den 2 sept.

§ 13.

Med festens sammanhängande frågor skulle avgöras på nästa sammanträde.

§ 14.

Beslöts att fotbollslaget nr 2. skulle få beställa tröjor efter eget val.

§ 15.

Sammanträdet avslutades kl 9.30 em.
Reijmyre som ovan Henrik Vogel Sekrt.
Justeras
Matts Eriksson. John Reimers.

Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings sammanträde
I samlingslokalen den 13 aug, 1916.
§ 1.

Sammanträdet öppnades av ordf. kl 8 em.

§ 2.

Föregående sammanträdes protokoll upplästes och godkändes.

§ 3.

Till justeringsmän för dagens protokoll utsågs Rickard Jonsson och John Gustafsson.

§ 4.

Som nya medlemmar ingingo Karl Andersson, Karl Frisk och John Carlsson.

§ 5.

Till festkommitté för årsfesten valdes Rickard Jonsson, Fridolf Carlsson, Anton Rudin,
Einar Johansson, Elis Karlsson, och Ebert Linde.

§ 6.

Till festkommitté för friluftsfesten utsågs även Ebert Linde Gustav Nilsson, Arvid
Andersson, Elis Carlsson, Hugo Venell Einar Johansson, Theodor Linde, å Ernst
Kronqvist.

§ 7.

Beslöts att festkommitté för festerna skulle vid nästa sammanträde framkomma med
förslag om festernas ordnande.

§ 8.

Sammanträdet avslutades kl 9.10 em.
Reijmyre som ovan Fritz Kessmeier tillförordn, sekrt
justeras
Rickard Jonsson

John Gustafsson

.

Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings sammanträde
I samlingslokalen den 21 aug, 1916.
§ 1.

Sammanträdet öppnades av ordf. kl 8.30 em.

§ 2.

Föregående sammanträdes protokoll upplästes godkändes och justerades.

§ 3.

Till justeringsmän för dagens protokoll utsågs Wille Ståhl, och Fritz Westling

§ 4.

Som nya medlemmar ingingo Ivar Sjöström och Evald Jansson.

§ 5.

Förslag till program för föreningens friluftsfest lördagen den 26 och sönd den 27
september framlades av festkommittén programmet godkändes.

§ 6.

Anton Rudin föreslag till årsfesten godkändes och beslöts att festen skulle börja kl 9 em.
Servering av kaffe saft och bakelser. Messingsmusiken skulle arrangeras.

§ 7.

Sammanträdet avslutade kl 9.30 em.
Reijmyre som ovan Fritz Kessmeier t.f , sekrt.
justeras

Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings 11 årsmöte i Samlingslokalen d 2 sept 1916.
§ 1.

Sammanträdet öppnades av föreningens ordf Herr Hugo Frisk,

§ 2.

Förra årsprotokollet upplästes och godkändes.

§ 3.

Årsberättelserna från åren 1914 -1916 upplästes.

§ 4.

Revisionsberättelserna för åren 1914-1915 upplästes och beviljades skattmästaren full och
tacksam ansvarsfrihet.

§ 5.

Fritz Kessmeier föreslog att föreningen skulle på frivillighetens väg anskaffa ett vandrings
pris i 5 kamp, och upptogs frågan till behandling samt beslöts att försöka anskaffa ett
dylikt pris.

§ 6.

Hugo Frisk förslag om att anordna särskilda tävlingar för erövrandet av vandringspriset i
1500 mtr löpning godkändes.

§ 7.

Frågorna angående tävlingsregler etc, för vandringspriset hänsköts till tävlingskommittén.

§ 8.

Kessmeier föreslog att föreningen skulle anskaffa ett skåp i materialboden för förvaring av
klädespersedlar o, d. Förslaget upptogs till behandling och föreslog Wille Ståhl att bänkar
med fack skulle uppsättas, Liljestrand föreslog att en kommitté för frågans realiserande
skulle tillsätta, och valde i denna kommitté. Fritz Kessmeier, Wille Ståhl,
och Hugo Eklund. På samma gång fick denna kommit i uppdrag att låta tjära boden.

§ 9.

Fritz Kessmeier föreslog att medlemmarna under 16 år skulle mot halv avgift få deltaga i
föreningens årsfester och godkändes det framlagda förslaget enhälligt.

§ 10. Frisk, vilken avsagt sig återval, Hugo Eklund, och som övriga ledamöter Knut Reimers,
Fritz Kessmeier, H. Frisk, och John Reimers.
§ 11. Till revisorer valdes Elof Liljestrand o Fredrik Andersson, och som dessa suppleanter Axel
Kjellander och Wille Ståhl.
§ 12. Till materialförvaltare utsågs Fredrik Andersson och Gunnar Hellberg.
§ 13. Till tävlingskommitté valdes H.Vogel Erik Öhman, John Reimers, Fredrik Andersson, o
Fridolf Karlsson.
§ 14. Till kontrollanter för föreningens medaljer utsågs samma som föregående år nämligen
Hugo Frisk, Einar Rudin, Gerhald Ståhl, och Ebert Linde.
§ 15. På förslag av Wille Ståhl beslöts att protokollen ej skulle justeras annat än med
ordförandes underskrift.
§ 16. Sammanträdet avslutades och höjdes ett 4 faldigt leve för den avgångne ordföranden samt
sekreteraren.
Reijmyre som ovan Henrik Vogel Sekrt.
Justeras,
H. Eklund.

Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings sammanträde i samlingslokalen den 6 okt 1916.
§ 1.

Sammanträdet öppnades av tillfälligt vald ordf, Fritz Kessmeier kl 8.30 em.

§ 2.

Förslag på ny idrottspark upptogs till behandling. John Reimers föreslog en kommitté som
skulle utsättas i och för att tala med Direktör Kjellgren angående ny idrottspark. Till
kommitté valdes John Reimers, Ebert Linde och F Kessmeier. Då kommittén hade
uträttat detta ärende skulle föreningens medlemmar kallas till nytt sammanträde för
ordnande av den nya idrottsparken.

§ 3.

Kessmeiers förslag om en inträdesbal för att styrka föreningens kassa bordlades till nästa
möte.

§ 4.

Inkomster och utgifter för föreningens friluftsfest den 26-27 aug. upplästes och visade det
sig att nettobehållningen var 1 kronor.

§ 5.

Sammanträdet avslutades kl 9.30 em.
Reijmyre som ovan F. Kessmeier, sekrt.
justeras
H. Eklund

Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings sammanträde
I samlingslokalen den 28 dec. 1916.
§ 1.

Sammanträdet öppnades av tillfälligt vald ordf. Einar Rosengren kl 6.30 em.

§ 2.

Kjellander föreslog att en bal skulle anordnas. Frågan upptogs till behandling och blev den
enhälligt bifallen. Balen skulle anordnas den 6 januari 1917. med början kl 9 em. Under
balen skulle serveras saft bröd och tårtor. Till festkommitté valdes Ivar Sjöström, Sven
Enhagen, Fredrik Andersson, Georg Andersson, och F Kessmeier. Musiken skulle
ombesörjas av festkommittén

§ 3.

Kjellander föreslog att man skulle med direktör Kjellgrens hjälp försöka nedpressa den
över måttan höga lokalhyran. Till att framföra detta uppdrag till direktören valdes Einar
Rosengren och Fritz Kessmeier.

§ 4.

Sammanträdet avslutades kl 7.15 em.
Reijmyre som ovan F.Kessmeier Sekrt.
justeras,
H. Eklund.

