
 
§ 6.    Beslöts att genom frivilligt arbete få ihop ris till Majeld att ordna detsamma valdes Malte Hansson. 
 
§ 7.    Beslöts att R.I.F. skall inköpa virke för nya stånd samt skjutbanan, men arbetskostnaderna delas lika  
          mellan föreningarna Beslöts att ta kostnadsförslag på arbetet samt eventuellt flyttning av kök. 
 
§ 8.    Som kassör för festerna valdes Malte Hansson med Gerhold Kessmeier som ersättare, kassören fick i  
          uppdrag att inköpa kassabok. Att vara sammankallande inom festkommittén valdes Malte Hansson.  
 
§ 9.    Mötet avslöts av ordf. som uttalade en önskan att samarbetet  kommer att gagna båda föreningarna.
    
Reijmyre som ovan Bertil Johansson.Sekrt. 
 
  
Protokoll fört vid möte med R.I.F. onsdagen den 15/7 1942 kl 8 em. 
 
§ 1.    Mötet öppnades av ordf. Thore Pihl som hälsade välkomman.  
 
§ 2.    Förelåg inbjudan om deltagande i seriefotbollen under höstsäsongen. 
          Ett heller Två lag i serien var frågan. Efter en ingående diskussion beslöts att blott deltaga med A-laget  
          i serien, enär resor m.m. blivit minst 125 % dyrare på de 2 senaste åren. 
 
§ 3.    Som lagledare för A-laget valdes Gösta Wall efter avflyttade Bertil Johansson. 
 
§ 4.    Beslöts att föreningen skall kosta alla resor för fotbollslaget. 
 
§ 5.    Mötet avslöts kl 9 em. 
 
          Reijmyre dag som ovan Axel Nilsson  Sekrt. 
 
 
Protokoll fört vid Reijmyre I.F. Årsmöte den 20/2 1943 På Reijmyre Hotell. 
 
§ 1.    Mötet öppnades av ordf. Thore Pihl som hälsade de närvarande välkomna varefter dagordningen  
          upplästes och godkändes. 
 
§ 2.    Som nya medlemmar i föreningen invaldes Folke Fagerberg Folke Carlsson, Erik Lindström, samt  
          Birger Karlsson. 
 
§ 3.    Protokoll från föregående möte upplästes och godkändes för justering. 
 
§ 4     Att referera i tidningarna om dagens möte valdes undertecknad.  
 
§ 5.    (Rapporter och cirkulär) Ett cirkulär från Östergötlands Idrottsförbund angående Arne Sekunds ? besök  
          för att ordna träningen inom föreningen. Fri idrottsektion fick hand om saken. 
 
§ 6.    Till allmän idrotts kontrollanter valdes Thore Pihl, Folke Fagerberg, och Axel Nilsson. 
 
§ 7.    Östergötlands idrottsförbund diplom i fri idrott utdelades till Erik Fagerberg Arne Andersson, Lennart  
          Eriksson, Hilding Pettersson, samt Ingemar Moberg. 
 
§ 8.    Revisionsberättelse upplästes och godkändes. Full ansvarsfrihet beviljades styrelsen för det gångna året. 
 
§ 9.    Val av styrelse: Sluten omröstning förekom vid val av hela styrelsen. 
          Till ordf. valdes Thore Pihl. 
          Vice "         "      Valdemar Lord. 
          Kassör  "          Ossian Wall. 
          Sekrt.  "          Hilding Pettersson. 
          Vice       "          Gerhold Kessmeier. 
          Suppleanter       Gunnar Persson, och Harry Eriksson. 



 
Val av andra poster. 
Till revisorer valdes Axel Nilsson, Henry Nilsson, och Harald Nilson, suppl. Lennart Eriksson, och Gösta 
Bäckman. 
Till fria idrotten valdes, Hilding Pettersson, Gösta Bäckman, Arne Andersson, och Erik Fagerberg. 
Till skidsektion valdes, Erik Heintze, Gunnar Eriksson, Lennart Eriksson. 
Till lagledare för A-laget valdes Gunnar Persson, suppl. Harald Nilsson,  
Till materialförvaltare  valdes Bror Fagerberg. 
Till Gymnastiken valdes Thore Pihl och Valdemar Lord. 
Till dricksförsäljningen valdes John Eriksson, och Valdemar Andersson.  
Till representant till samarbetskommittén valdes Valdemar Andersson.  
Till uppbördsmän valdes Henry Larsson, Gösta Wijkström, Lennart Eriksson. 
Till biljettförsäljningen valdes Harald Nilsson, Erik Andersson, Folke   Fagerberg.   
Till att uppsätta målnät samt ritsning av plan valdes Folke Fagerberg samt Bertil Karlsson.  
Till att granska sommarens fester som hålls tillsammans med skyttegillet valdes styrelsen. 
 
§ 10.   Kontraktet mellan Skyttegillet och idrottsföreningen om gemensamt anordnande av fester upplästes  
           och diskuterades. 
 
§ 11.   En livlig diskussion om föreningens dåliga ekonomiska ställning för tillfället uppkom även. 
 
§ 12.   Mötet beslöt att arbetarekommun skulle få hyra festplatsen en gång årligen mot en avgift som  
           motsvarade lysförbrukningen för kvällen. 
 
§ 13.   Ordf. uppmanade alla att på det kommande året deltaga i föreningens göromål med kraft och energi.  
           Ett fyrfaldigt leve utbringades även för den avgående kassören Henry Nilsson. 
 
§ 14.   Det hela avslutades sedan med kaffe och en stunds dans. 
 
           Reijmyre den 20 febr, Hilding Pettersson Sekrt. 
               
           Justeras 
             
           Thore Pihl 
             Ordf. 
 
 
Protokoll fört vid möte med Reijmyre I.F. den 4 juni 1943 På Rejavallen. 
 
§ 1.   Ordf. Thore Pihl hälsade alla välkomna varefter dagordningen upplästes och godkändes. 
 
§ 2.   Nya medlemmar blevo Arne Jonsson, och Sven Gustavsson från Kalbo. 
 
§ 3.   Protokollet från årsmötet 20 febr, 1943 upplästes och godkändes.  56 
 
§ 4.   Ordf. uppmanade samtliga att deltaga i idrottsspelen den 20 juni på Rejavallen. 
 
§ 5.   Angående Folkets hus frågan upplästes ett cirkulär från interimstyrelsen i Folkets hus angående  
         aktierna och dess värde. 
 
§ 6.   Mötet beslöt att teckna 2 andelar till den 1/1 -1944 och 3 andelar till den 1/1-1945. Av förenings  
         medlemmarna tecknades aktier för 130 kr. 
 
§ 7.   En plan att indela arbetet i olika skift på idrottsplatsen godkändes. Att fungera som ledare för de olika  
         indelningarna utsågs. För Glasbruket Thore Pihl, för träarbetarna Erik Heintze, för skogsarbetarna  
         Harald Söderholm, för handelsarbetarna Hilding Pettersson.  
 
§ 8.   Mötet beslöt att iordningsställa stånden på idrottsplatsen snarast. 
 
§ 9.   En korporations serie i fotboll hade bildats, upplyste Thore Pihl om. 



         Matcherna skulle gå som kvällsmatcher. En avgift på 5,50 per lag bestämdes för att uppsätta som pris.                 
         Styrelsen som skall handha  korp-fotbollen  fick följande sammansättning. Gunnar  Eriksson,  Lennart  
         Eriksson, Ossian Wall, Olle Pettersson, Hävla. Gunnar Persson, som sammankallande utsågs Ossian  
         Wall. Som domare utsågs Thore Pihl, Axel Nilsson och Olle Pettersson.  
 
§ 10.  Thore Pihl avslutade mötet med att uppmana samtliga att hjälpa till vid de fester som under sommaren  
           kommer att ordnas. 
 
           Reijmyre den 4 juni Gerhold Kessmeier. v. sekrt. 
               
           Justeras. 
              
           Thore Pihl. 
                Ordf.  
 
 
Protokoll fört vid möte med R.I.F. onsdagen den 23/2 1944 I Folkets hus Reijmyre. 
 
 
§ 1.   Thore Pihl hälsade alla välkomna och uppläste förslag till dagordning vilket godkändes. 
 
§ 2.   Som nya medlemmar i föreningen invaldes Evert Lövgren och Evert Karlsson.   
 
§ 3.   Protokoll från föregående möte upplästes och godkändes för justering. 
 
§ 4.   En inbjudan från Östergötlands Fotbollsförbund förelåg angående ombud till  dess  årsmöte. Mötet  
         beslöt att styrelsen skulle få handlingsfrihet i saken. 
 
§ 5.   Angående försäkring av fotbollsspelarna redogjorde Ivar Nilsson vilka olika former av försäkringar som  
         fanns att välja på. Styrelsen skulle till nästa möte komma med lämpligt förslag i saken. 
 
§ 6.   Nästa möte skulle bil årsmöte och hållas i Folkets Hus. Till kommitté för festligheterna på årsmötet  
         valdes, Ossian Wall, Bror Kindåker, Harry Eriksson, Thore Pihl, och Hilding Pettersson. 
 
§ 7.   I tur att avgå i styrelsen blevo Gerhold Kessmeier, och Hilding Pettersson. 
 
§ 8.   Till valvberednings kommitté valdes Gösta Wall Gösta Ståhl, och Erik Heintze. 
 
§ 9.   Lagledaren fick om hand att ordna träningspromenader för fotbollsspelarna. 
 
         Reijmyre den 29/3 1944 Hilding Pettersson Sekrt. 
  
         Justeras  
                 
         Thore Pihl 
             Ordf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Protokoll fört vid årsmöte med Reijmyre I.F. den 4/3 1944 I Folkets hus. 
 
§ 1.   Mötet öppnades av ordf. Thore Pihl som hälsade samtliga medlemmar med damer välkomna. 
 
§ 2.   Protokoll från föregående möte upplästes och godkändes för justering. 
 
§ 3.   Av revisorernas berättelse framgick att inkomsterna under året varit 1904,68. Utgifterna 1223.26. alltså  
         en behållning å kr.681.42.     
 
§ 4.   Full och tacksam ansvarsfrihet beviljades kassören för den tid revisionen omfattar. 
 
§ 5.   Styrelseberättelse upplästes och godkändes. 
 
§ 6.   Styrelsen för det kommande året fick följande sammansättning. 
         Ordf. Thore Pihl,  v. Ordf. Valdemar Lord, sekrt. Gunnar Persson, v. Sekrt.Gerhold Kessmeier,   
         Kassör Ossian Wall. Suppl. Harry Eriksson, och Hilding Pettersson. 
 
§ 7.   Valda till de olika funktioerna blevo. Revisor, Axel Nilsson, Henry Nilsson, Harald Nilsson.  
         Suppl. Lennart Eriksson, och Gösta Bäckman  
         Till fri idrott  Hilding Pettersson, Evert Lövgren, Arne Andersson, Erik Fagerberg. 
         Skidor. Karl-Gustav Svensson, Lennart Eriksson, Erik Heintze.   
         Lagledare, Bror Kindåker, suppl. Harald Nilsson,  
         Materialförv. Bror Kindåker. 
         Gymnastik. Thore Pihl, o Valdemar Lord,  
         U.K. Bror Kindåker Gunnar Persson, Harry Eriksson. 
         Allmän idrotts kontrolanter, Thore Pihl, Folke Fagerberg, Hilding Pettersson. 
         Dricksförsäljning, föreståndare Folke Fagerberg, som medhjälpare, Stig Öhmnn, Valdemar Andersson. 
         Representant till Samarbetskommittén Erik Andersson. 
         Uppbördsman, Ossian Wall, Biljettförsäljning. Harald Nilsson, Erik Andersson, samt John Eriksson. 
         Ritsning plan m.m. Gösta Wall o Erik Steen. 
         Bandy. Yngve Jonsson, Hilding Pettersson, Karl G. Svensson. 
         Ledare för fotbollsträningen. Yngve Jonsson. 
         Föreståndare för Idrottsplatsen Thore Pihl. 
 
§ 8.   Att taga upp beställningar å klubbmärken mot förskottslikvid valdes John-Erik Eriksson. 
 
§ 9.   Lagledaren föreslog om anmälan av A-laget till lilla DM. godkändes. 
 
§ 10.  Axel Nilsson förslag om anmälan om ett B-lag till Östgöta serien godkändes med förutsättning att ett  
          B-lag kan framdrivas. 
 
§ 11.   Mötet beslöt att tilldela Kassör Malte Hansson 25 kr, för det arbete han nedlagt på festerna. 
 
§ 12.   Vidare beslöts om samarbete även under 1944 med Reijmyre S.K.G.vid avhållande av fester på  
           Rejavallen. 
 
§ 13.   Thore Pihl tackade alla som hjälpt till under det gångna året, förstärka föreningen och hoppades att det  
           kommande skulle bli ännu ljusare i fråga om arbetsvilja och resultat. 
 
§ 14.   Som avslutning på mötet ordnades en enkel supè varefter följde dans till kl.2. 
 
           Reijmyre den 4/3 1944 Hilding Pettersson. Sekrt. 
  
           Justeras. 
                
           Thore Pihl.  
              Ordf. 
 
 



 
Protokoll fört vid möte med Reijmyre I.F. den 9 mars 1945 Å Folkets hus. 
   
 
§ 1.   Ordf. Thore Pihl hälsade alla välkomna varefter dagordning upplästes och godkändes. 
 
§ 2.   Nya medlemmar i föreningen blev Stig Andersson, Börje Andersson, Bert-Edvin Kindahl. 
 
§ 3.   Ang, skrivelse från Östergötlands Fotbollsförbund för hitsändande av fotbollstränare beslöts att antaga  
         denna  
 
§ 4.   Förslag enl. skrivelse från Östergötlands fotbollsförbund  om anmälan av A-laget till lilla DM.  
         godkändes. 
 
§ 5.   Anmälan om annons i tävlingskalendern  godkändes. 
 
§ 6.   Beslut fattades om tillsättande av en kommitté bestående av Gösta Ståhl, Evert Karlsson, Evert Lövgren,  
         Gerhold Kessmeier, i uppdrag att ordna R.I.F.s 40 års jubileum som skall avhållas i slutet av mars. 
        
§ 7.   Till valberedningskommitté valdes Evert Karlsson, Evert Lövgren, och John-Erik Eriksson. 
 
         Reijmyre den 9 mars 1945 Gerhold Kesmeier v. sekrt. 
                
         Justeras. 
              
         Thore Pihl 
            Ordf. 
 
 
Protokoll fört vid årsmöte med Reijmyre I.F.  Den 27/3-1945 i Folkets Hus. 
 
§ 1.   Mötet öppnades av Ordf. Thore Pihl som hälsade samtliga medlemmar välkomna  
 
§ 2.   Protokoll från föregående möte upplästes och godkändes för justering. 
 
§ 3.   Nya medlemmar blev i föreningen Torsten Persson, Åndenäs. Sixten Nilsson Harry Skön  
 
§ 4.   Av revisorernas berättelse framgick att inkomsterna under året varit kr 1751,54  Utgifterna 1386,42  
         alltså en behållning å kr 365,12 fotbollsidrottens inkomster och utgifter lika, med 1209.39. 
 
§ 5.   Full och tacksam ansvarsfrihet beviljades kassör och styrelse för den tid revisorerna omfattar. 
 
§ 6.   Styrelse för det kommande året fick följande sammansättning  ordf. Thore Pihl, v.ordf. Valdemar Lord.    
         Sekrt. Gerhold Kessmeier,vice sekrt.Holger Persson, Kassör Ossian Wall, suppl.Harry Eriksson, Evert  
         Karlsson. 
 
§ 7.   Valda till de olika sektionerna blevo. 
         Revisorer: Axel Nilsson, Henry Nilsson, Harald Nilsson. Suppl. Lennart Eriksson, Gösta Bäckman. 
         Fri idrott. Olle Törnqvist,Arne Andersson, Karl-Gunnar Andersson. Skidor. Evert Lövgren, Evert  
         Karlsson, Gunnar Eriksson, Karl-Gustav Svensson. Bandy. Karl-Gustav Svensson, Evert Lövgren,  
         Gösta Bäckman, Hilding   Pettersson. Gymnastik. Arne Andersson, Evert Karlsson,  
         Lagledare. Bror Kindåker, medhjälp K-G. Svensson. Materialförvaltare. Bror Kindåker, 
         U.K. Bror Kindåker, Thore Pihl, Ossian Wall, Driksförsäljning. Utsågs styrelsen. 
         Representant vid samarbetskommitté  Erik Andersson. Uppbördsmän. Alf Skagerström, Sigvard  
         Skagerström. Biljettförsäljning: Georg Pettersson, Stig Wall, Folke Fagerberg. Ritsning av plan m.m.  
         Karl-Gustav Svensson, Lars-Olov Johansson, Börje Andersson.  
         Ledare för fotbollsträningen Gösta Ståhl  
         Föreståndare för idrottsplatsen Thore Pihl.  
 
 



§ 8.   Beslut fattades om fortsatt samarbete med Reijmyre S.K.G. även under år 1945, vid avhållandet av  
         festerna vid Rejavallen. Idrottsföreningens representant Thore Pihl, Gerhold  Kessmeier. 
 
§ 9.   En statetik upplästes angående fotbollsspelare som skulle erhålla medaljer för seriesegern i klass II östra  
         för åren 1943-1944. 
 
§ 10.  Vid mötet den 9 mars 1945 fick tre medlemmar i uppdrag att ordna R.I.F.s 40års fest, dessa kom nu in    
          med rapport till årsmötet. Beslut härom fattades att festen skall avhållas den 29 mars 1945 i Folkets  
          Hus. 
 
§ 11.  Ett förslag av Evert Karlsson om ett träningspris till den mest aktive deltagare i träningen godkändes,  
          och Arne Andersson fick i uppdrag att insamla erfoderliga medel till priset. U.K. fick i uppdrag att bli  
          kontrollanter vid träningskvällarna som omfattas såväl Fri-idrott som fotboll. 
 
§ 12.  Mötet beslöt att tisdagar och torsdagar skall bli träningskvällar för fotboll. 
 
§ 13.  En hemställan av N.O.V. att disponera fotbollsplan onsdagskvällar utan avgift godkändes som gengälld  
          skall NOV utföra erforderlikt underhåll som föreståndaren påvisar. 
 
§ 14.  Beslut fattades om tillsättandet av en Bordtennis sektion i föreningen bestående av ,Gösta Ståhl, Arne  
          Andersson, Gerhold Kessmeier. 
 
§ 15.  Mötet avslöts med ett tack av ordf. för visat intresse samt uttalade en förhoppning om ett framgångsrikt  
          år för Reijmyre I.F.  
 
          Reijmyre den 27 mars 1945 Gerhold Kessmeier. Sekrt. 
             
          Jusreras.     
            
          Thore Pihl 
             Ordf. 
 
Protokoll fört vid R.I.F.s styrelse möte den 21 Januari 1946 
 
§ 1.   Mötet öpnades av ordf. Thore Pihl. 
 
§ 2.   Förslag om höjning av årsavgiften, styrelsens förslag till 5:- per år. 
 
§ 3.   Förslag om anskaffning av en barack för användning till omklädningsrum vid Rejavallen. 
 
§ 4.   Styrelsens förslag av uppläggning av ny kassabok. 
 
§ 5.   Styrelsens beslut att anordnandet av ett lotteri, om 500 lotter till ordnandet av detta lotteri utsågs Thore  
         Pihl och Ossian Wall. 
 
         Reijmyre den 21 januari 1946.Gerhold Kessmeier. Sekrt. 
 
         Justeras,  
 
         Thore Pihl.  
            Ordf.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protokoll fört vid årsmöte med Reijmyre I.F. den 18/3 1946 I Folkets Hus. 
  
§ 1.   Ordf. Thore Pihl hälsade alla välkomna varefter dagordning upplästes och godkändes. 
 
§ 2.   Nya medlemmar i föreningen blev Erik Pettersson och Urban Holm. 
 
§ 3.   Protokoll från föregående möte upplästes och godkändes till justering. 
 
§ 4.   Förslag om deltagande i Lilla DM  i fotboll 1946 godkändes. 
 
§ 5.   Anmälan om annons i tävlingskalendern år 1946 godkändes.  63. 
 
§ 6.   Årsavgifterna beslöts till 5:- juniorer 2.50 för år 1946. 
 
§ 7.   Av revisorernas berättelse framgick att inkomsterna under året varit 1470.34 och utgifterna 1470.34.  
         Fotbollskassans inkomster var 1200.13 utgifterna 1200.13. 
 
§ 8.   Full och tacksam ansvarsfrihet beviljades kassör och styrelse för den tid revisorerna omfattat. 
 
§ 9.   Styrelsen fick samma utseende som det gångna året nämligen  
         Ordf. Thore Pihl. V.ordf. Valdemar Lord, sekrt. Gerhold Kessmeier. v. Sekrt.Holger Persson,  
         Kassör Ossian Wall. Suppl Harry Eriksson, Evert Karlsson. 
 
§ 10. Som träningsledare för A-laget utsågs Evert Karlsson, och materialförvaltare, K-G Svensson. 
         Till de olika sektionerna blev det omval enligt föregående år. 
 
§ 11. Fotbollskommittén fick i uppdrag ordna med biljettförsäljningen vid matcherna. 
 
§ 12. Till pojklags ledare iutsågs Thore Pihl. 
 
§ 13. Ett förslag väcktes om anslutning till orienteringsförbundet. Beslut fattades om tillsättandet av en  
         kommitté, till denna utsågs Stig Wall, Arne Andersson, Harald Nolsson. 
 
§ 14. Ordförande framlade styrelsens förslag till omklädningsrum bygget och därvid framgick att bygget om  
         möjligt skall påbörjas snarast samt att årsmötet enhälliga beslut om tillsättande av en kommitté för   
         ordnandet av bygget och finanseringen av detta. 
 
§ 15. Beslut fattades enhälligt av årsmötet som uppgick till ca: 30 st att styrelsen på bästa sätt skall uppföra ett  
         omklädningsrum samt ordnandet av finanseringen av detta. 
 
§ 16. Beslut fattades om uppläggandet av en kassabok, styrelsen fick i uppdrag att inköpa en sådan. 
 
§ 17. Festfrågan diskuterades och därvid framkom att behållningen av årets fester blivit dåliga.  
         Styrelsen fick i uppdrag att eftersöka om samarbetet med Skyttegillet skall fortsätta eller ordna  
         festfrågan på bästa ekonomiska sätt. 
       
§ 18. Uppbördsmän för år 1946 utsågs Georg Pettersson, Gunnar Sjöberg. 
 
§ 19. Årsmötet beslöt att den 23 mars skall årsfesten avhållas i Folkets Hus. 
 
§ 20. Årsmötet avslöts med ett tack av ordf. för det gångna året. 
 
         Reijmyre den 23/3-1946. Gerhold Kessmeier. Sekrt. 
                
         Justeras. 
               
         Thore Pihl 
             Ordf. 
 
 



Protokoll fört vid Reijmyre I.F.s årsmöte den 17/2 1947. 
 
§ 1.   Mötet öppnades av ordf. Thore Pihl som hälsade samtliga medlemmar välkomna. 
 
§ 2.   Att leda dagens förhandlingar valdes Thore  Pihl. 
 
§ 3.   Protokoll från föregående möte upplästes och godkändes för justering. 
 
§ 4.   Styrelseberättelse upplästes och godkändes, 
 
§ 5.   Av revisorernas berättelse framgick att inkomsterna under året varit 3623.77 Utgifterna 3623.77. 
 
§ 6.   Full och tacksam ansvarsfrihet beviljades kassör och styrelse för den tid som revisorerna omfattar. 
 
§ 7.   Årsavgiften beslöts till 5:- juniorer 2.50. 
 
§ 8.   Årsmötet beslöt att ej sända något ombud till Östergötlands Fotbollsförbunds årsmöte i Linköping. 
 
§ 9.   Till styrelsemedlemmar för år 1947 omvaldes Valdemar Lord, och Gerhold Kessmeier.    Styrelsen fick  
         följande sammansättning. Ordf. Thore Pihl, v.ordf, Valdemar Lord, Kassör Ossian Wall, sekrt,  
         G.Kessmeier, v, sekrt Holger Persson,  suppl. Gösta Bäckman och Gösta Ståhl. 
 
§ 10. Till revisorer omvaldes Axel Nilsson, Harald Nilsson, suppl. Henry Kjellander. 
 
§ 11. Till U.K. i fotboll utsågs Karl-Gustav Svensson, Gösta Bäckman och Harald Nilsson.  
 
§ 12. Lagledare för A-laget och B-laget i fotboll för år 1947 valdes Karl-Gustav Svensson. 
 
§ 13. Valda till de olika sektionerna blevo, Föreståndare för Rejavallen Thore Pihl, Materialförvaltare Erik  
         Pettersson, Gösta Botin, Bror Fagerberg. Biljettförsäljare, Thore Pihl, Ossian Wall Valdemar  
         Andersson. Bordtennis. Arne Andersson, Skidor och allmän idrott. Utser styrelsen. Pojklagsledare Bror  
         Fagerberg, Uppbördsmän. Gunnar Sjöberg, Erik Heinrze, Sigvard Skagerström, G. Kessmeiewr.  
         Tränare. John Parry ?? Iköp av dricka, Thore Pihl. 
 
§ 14. Styrelsen uppmanade medlemmarna att ej förrän utredning verkställts inbetala resterande belopp till  
         Bokförlaget /Svenska Idrottsfolk / 
 
§ 15. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheten för uppförande vid Rejavallen av en  
         miniatyrgolfbana. 
 
§ 16. Gunnar Eriksson och Arne Andersson fick i uppdrag att uppsätta en annonstavla vid stora landsvägen  
         för föreningens räkning. 
 
§ 17. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheten för anskaffning och fastsättandet av nya rör vid  
         målstängerna. 
 
§ 18. Förslag av Bror Kindåker att upptaga ett lån vid behov. 
 
§ 19. Beslut fattades att nya tröjor och byxor skall inköpas till fotbollsspelarna. 
 
§ 20. Förslag av årsmötet att inköpa en högtalaranläggning bordlades till ett kommande möte.  
 
§ 21. Styrelsen fick i uppdrag att uppföra ett staket vid framsidan av fotbollsplanen. 
 
§ 22. Årsmötet beslöt att årets Idrotts eller årsfest skall inställas. 
 
§ 23. Som avslutning uttalade ordförande ett tack till samtliga medlemmar för det gångna året. 
 
         Reijmyre den 17/2 -1947. Gerhold Kessmeier. Sekrt. 
         Justeras, Thore Pihl. Ordf. 



 
Protokoll fört vid möte med Reijmyre I.F. den 10/11 1947 I Folkets Hus. 
 
§ 1.   Ordf. Thore Pihl öppnade mötet med att hälsa de närvarande välkomna samt uppläste dagordningen  
         vilken godkändes. 
 
§ 2.   Då sekreteraren G.Kessmeier ej var närvarande valde mötet undertecknad att föra dagens protokoll. 
 
§ 3.   Ordf. rapporterade att Folkets hus på grund av elransoneringen ej kan upplåta lokalen för  
         bordtennisspel. Bordtennisen inställdes därför tills vidare. 
 
§ 4.   På förslag av Gösta Bäckman beslutade mötet enhälligt att om möjligt anskaffa en fotbollstränare till  
         kommande säsong. En kommitté på 3 man valdes att handhava  tränarfrågan. Valda blev T.Pihl,   
         G.Bäckman, och K-G. Svensson. Mötet beviljade denna kommitté full handlingsfrihet i denna fråga. 
 
§ 5.   Mötet beslutade att inkomma med en skrivelse till Folkets hus styrelse om att Reijmyre I.F. måtte få  
         anordna dansen i Folkets hus annandag jul, en kommitté att ordna med såväl denna skrivelse som  
         ordnandet av festen valdes. G.Bäckman, K-G Svensson och undertecknad. 
 
§ 6.   Frågan angående årsfest eller avslutningsfest för A-och B-laget behandldes.   
         Efter en ganska livlig diskussion beslutade mötet att anordna s.k. Lill-jul på Reijmyre Hotell lördagen 
         den 29 nov. Programmet på denna fest skall bli Film dans, samt mat o kaffe.  
         Alla medlemmar med damer äger rätt närvara. En kommitté bestående av E.Heintze, G. Eriksson,  
         G. Bäckman,  K-Gsvensson, och undertecknad skall ordna med festen.      
         Mötet beslutade att föreningen skall anslå 25:kr till festen. 
 
§ 7.   Då ej andra frågor fanns att behandla tackade ordf. för det visade intresset samt förklarade mötet  
         avslutat. 
 
         Reijmyre dag som ovan Vid protokollet Karl Andersson t.f. sekrt. 
             
         Jusreras, 
                
         Thore Pihl. 
             Ordf. 
 
 
Protokoll fört vid årsmöte med Reijmyre I.F. den 11 febr, 1948. 
 
§ 1.   Mötet öppnades av ordf. Thore Pihl vilken hälsade välkommen samt föredrog dagordning denna  
         godkändes. 
 
§ 2.   Till att leda dagens förhandlingar valdes Thore Pihl. Till sekrt. För mötet valdes Karl Andersson. 
 
§ 3.   Protokollen från de två föregående möten upplästes och godkändes i befintligt skick. 
 
§ 4.   Revisor Harald Nilsson föredrog revisorsberättelse varav bland annat framgick att det gångna året varit  
         ett av de bästa i föreningens historia i fråga om ekonomin. Inkomster och utgifter balanserade på kr.  
         4018.20 med en en behållning av 883.05. 
 
§ 5.   Den av revisorerna  föreslagna. Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen under det gångna året. 
 
§ 6.   Företogs styrelse val. Valda för 1948 blev. Ordf. Thore Pihl. Omval v.ordf  Bror Kindåker nyval 
         kassör Ossian Wall omval sekrt.Gösta Bäckman nyval. v. sekrt John-Erik Eriksson.Nyval. 
         Styrelsesuppl.Gösta Ståhl och Holger Persson. 
 
§ 7.   Som revisorer omvaldes,  Harald och Axel Nilsson med Henry Kjellander som suppl. 
 
§ 8.   Till lagledare valdes till A-laget Karl-Gustav Svensson till B-laget valdes Gösta Botin, och för  
         juniorlaget Henry Kjellander. 



 
§ 9.  Följande kommittér valdes. Fotbolls U.K. K-G.Svensson, G.Botin, Holger Persson, Gösta Bäckman, och  
        Karl Andersson. Materialförv. Erik Pettersson, E. Herrnomen. Seth Skagerström, och Urban Holm. 
        Skidor. K-G. Svensson, Erik Heintze , och Gunnar Eriksson.  
        Uppbördsmän, Ungve Jonsson, Bertil Karlsson, Stig Andersson, och Henry Kjellander.                
        Läskedrycker, Thore Pihl. Föreståndare för Rejavallen Thore Pihl. 
        Bordtennis ledare Arne Andersson, Gymnastikledare Gösta Bäckman. 
 
§ 10.En kommitté som valdes vid föregående möte och som skulle försöka anskaffa en fotbollstränare till vår  
        och sommarsäsongen framkom med ett förslag av Sixten Nordqvist Finspång, Denne åtager sig  
        träningen av fotbollsspelarna för ett arvode av 15 kr per kväll. Mötet beslutade enhälligt att antaga  
        Nordqvist som tränare några söndagar före seriestarten i vår och skall därefter träna spelarna en kväll i                   
        veckan. 
        Mötet beslutade att för att försöka finanssera detta utan att taga för stora hål i kassan, Bror Kindåker         
        skall skriva ut fyra st listor på vilka man skall försöka få in en del pengar till tränarverksamheten.  
        Erik Heintze, Karl Andersson, Gösta Bäckman, och Bror Kindåker skall handhava listorna. 
 
§ 11.Angående R.I.F.s  hedersordf. Major Lagerkrans vilket fyller 50 år i maj månad. Mötet beslutade att    
        föreningen skulle förära major L. Med ett stort fat med givarens namn ingraverade R.I.F.s klubb märke      
        skall graveras in i botten, Thore Pihl fick i uppdrag att handhava inköp och allt övrigt i fråga om gåvan. 
 
§ 12.Mötet beslutade att föreningen skall teckna en försäkring även för fotbollsspelarna i B-laget. 
 
§ 13.Efter förslag av Ossian Wall beslutades att styrelsen skall få handlingsfrihet i frågan om anordnande av  
        ett lotteri.   
 
§ 14.Mötet beslutade att R.I.F. skall anordna med dansen  i Folkets hus Påskafton 1948. En kommitté valdes  
        att ordna med detta, valda blev G. Bäckman, K-G Svensson, och undertecknad. 
 
§ 15.Efter förslag av K-G Svensson beslutade mötet att styrelsen skulle få i uppdrag att rusta upp Rejavallen  
        till så stor del som möjligt bl,a. Järnrör i målen, el  lyse i omklädningsrummen kolstybb på löparbanorna  
        m.m. 
 
§ 16.Efter en mycket livlig diskussion beslutades att föreningen skall ordna en årsfest. Denna skall hållas på       
        Reijmyre Hotell. Det beslutades att på denna fest anordna en paketaktion. Vidare skall det bliva mat o  
        kaffe samt dans. Varje medlem äger rätt bjuda en dam, Pris per kuvert 4.00.En kommitté att ordna med  
        årsfesten valdes. Valda blev Bror Kindåker, Thore Pihl, J-E Eriksson, och Karl Andersson, Kommittén  
        fick handlingsfrihet. 
 
§ 17.K-G Svensson föreslog att på årsfesten skulle utdelas priser till bästa spelare i A- B- laget i fotboll,    
        Lagledarna K-G Svensson, och G. Botin samt O. Wall, T.Pihl, och Holger Persson, fick i uppdrag att  
        anskaffa priser samt att utdela dessa til den de anser bör uppmuntras. 
 
§ 18.En inbjudan till ÖFFs årsmöte i Norrköping den 22 feb, förelåg, Mötet beslutade välja 2 ombud och 
        valda blev Thore Pihl och Bror Kindåker med Karl Andersson som suppl. 
 
§ 19.Mötet beslutade att föreningen skall deltaga även i år i lilla DM. i fotboll för 1948. 
 
§ 20.Annons i tävlingskalendern beslutades att som vanligt insända. 
 
§ 21.Den bordlagda frågan om högtalaranläggning på Rejavallen bordlades även denna gång. 
 
 § 22.Mötet avslutades med ett tack av Ordf. Thore Pihl för ett gått arbete under det gångna året samt  
         uttryckte en förhoppning om ett gått kommande år för Reijmyre Idrottsförening.  
 
         Reijmyre dag som ovan Vid protokollet Karl Andersson,   t.f. sekrt. 
          
         Justeras,                 
         
        Arne Larson  t.f ordf.  



 
Protokoll fört vid  R.I.F.s styrelse sammanträde den 25/2 1948. Ordf. Thore Pihl. 
 
§ 1.   Styrelsen beslöt att antaga anbudet om ett gästspel av den Finska klubben Esbo BK. Den 23 eller 24 juni  
         1948. Kostnaden skulle bli 150:- Program fastställes senare. 
 
§ 2.   Den av årsmötet hänskjutna frågan om ordnandet av ett lotteri bordlades. Därvid beslöts att ett lotteri  
         om 650 lotter å 50 öre med 10 st vinster (vinstvärde 150  kr ) skulle ordnas. Att göra detta uppdrogs åt  
         Ossian Wall och undertecknad. 
 
§ 3.   Styrelsen beslöt ett förslag att både A- och B-lagen försäkras, så skall föreningen ordna med en  
         insamlingslista till den som eventuellt skadas vid några fotbollsmatcher eller träning. 
 
§ 4.   Beslöt att undersöka möjligheten att få ett anslag från Reijmyre Glasbruk A-B. 
 
§ 5.   Styrelsen beslöt att inköpa bensin som skall ställas vid källaren Nordlunds förfogande i händelse denna  
         ej skulle räcka. 
 
         Reijmyre  den 25/2 1948. Gösta Bäckman. Sekrt. 
 
                 
Protokoll fört vid årsmöte med Reijmyre I.F. Onsdagen den 2 mars 1949.     
 
§ 1.   Mötet öppnades av ordf. Thore Pihl som hälsade välkommen samt föredrog dagordningen vilket  
         godkändes. 
 
§ 2.   Till att leda dagens förhandlingar valdes Arne Larsson. 
 
§ 3.   Till tidnings representant av mötet valdes G. Bäckman. 
 
§ 4.   Tre nya medlemmar invaldes nämligen Tore Olsson, Harald Hurtig, och Clas Ekblad. 
 
§ 5.   Protokollet från föregående årsmöte samt styrelseberättelse upplästes och godkändes i befintligt skick.  
 
§ 6.   Revisorernas berättelse upplästes och godkändes, av denna framgick bl.a att årets inkomster varit  
         4592.98  samt utgifterna 3675.47 med en behållning av kr. 917.51. 
 
§ 7.   Den av revisorerna föreslagna ansvarsfrihet för den tid revisorerna omfattat beviljades. 
 
§ 8.   Med anledning av att två idrottsmän i Norrköping inställds till rådhusrätten för att de ej utlöst boken  
         svensk idrottsfolk, har en lista utsänts för uppenbarandet av felaktigheter i boken, Att handha denna lista  
         valdes Bror Kindåker. 
 
§ 9.   Styrelsen för år 1949 fick följande utseende. Ordf. Thore Pihl omval v. sekr. Tore Olsson nyval 
         Kassör  Ossian Wall omval Sekrt. Gösta Bäckman omval  Bror Kindåker nyval suppleanter Holger  
         Persson och Gösta Ståhl 
 
§ 10. Till revisorer valdes Harald Nilsson (omval) och Arne Andersson   (nyval)  med Henry Kjellander som  
         suppl. 
 
§ 11. Till lagledare för A-laget omvaldes K-G Svensson, valet av lagledare för B-laget samt juniorlaget  
         uppsköts till nästa möte. 
 
§ 12. Följande  kommittéer och sektioner valdes. Uttagningskommitté: Tore Olsson, Karl Andersson, Bror 
Kindåker, K-G Svensson, och Holger Persson (sammankallande  Tore Olsson,) 
Materialförvaltare, K-G Svensson. Ritsning av planen. Erik Pettersson, E Heimomen och G. Botin. 
Skidsektion. Erik Heintz, K-G Svensson, och Gunnar Eriksson. Allmän idrott. Gunnar Eriksson, Gunnar 
Sjöberg, och Gösta Bäckman. Bandysektion. Gösta Botin, Lennart Karlsson, II Alf Skagerström. Samt K-G 
Svensson.  Gymnastiksektion. Gösta Bäckman, Yngve Jonsson, samt K-G Svensson. 
Bordtennissektion. Arne Andersson, G. Botin, och L. Karlsson II. 



Uppbördsmän. Yngve Jonsson, Lennart Karlsson II Gösta Botin, och Bertil Karlsson.  
Läskedrycker. Tore Pihl. Förest, för Rejavallen Tore Pihl. 
 
§ 13.  Kassören fick i uppdrag att hemtaga 25 st klubbmärken. 
 
§ 14.  På förslag av Sven Andersson beslöt undersöka  möjligheten för en turné till småland i sommar. En  
          kommitté  tillsattes och valda blev: Thore Pihl Gösta Bäckman, Sven Andersson, och Bror Kindåker. 
 
§ 15.  Mötet beslöt att ett föreningsmöte skall hålas i kvartalet. Detta skall få formen av ett samkväm och skall  
          hållas första onsdagen i varje månad. 
 
§ 16.  Till att ordna program på kvartalsmötena valdes en kommitté som fick följande sammansättning: Gösta  
          Ståhl, Karl Andersson, Gunnar Eriksson, Alf Skagerström, samt Yngve Jonsson, sammankallande blev  
          Alf Skagerström. 
 
§ 17.  Efter en livlig diskussion beslöts att nya tröjor och strumpor skall inköpas till A-laget. Tröjorna vara  
          grön-vitrandiga med nummer på ryggen .Även strumporna skall vara grön-vitrandiga. 
 
§ 18.  Föreningen skall i år liksom i fjol försöka få dansen i Folket hus på Påskafton. Till att ordna detta  
          valdes K-G Svensson, och Gösta Bäckman. 
 
§ 19.  Föreningen skall även i år deltaga i lilla DM. 
 
§ 20.  Till fotbollsreferant för både Ö D och Ö F under sommaren valdes Henry Kjellander. 
 
§ 21.  Mötet beslöt att en stor gräsklippningsmaskin skall inköpas. 
 
§ 22.  Sigvard Skagerström , Lennart Karlsson och Erik Heintze fick i uppdrag att vältra planen i vår. 
    
§ 23.  På förslag av Sven Andersson beslöts att man skulle söka få timmer till virke för uppsättandet av ny  
          sarg kring löparbanan. Till att söka påverka ortens skogsägare valdes Sven Andersson, Harald Nilsson,  
          K-G Svensson, samt Gerhold Kseemeier. 
 
§ 24.  Då inga fler frågor fanns att behandla tackade tillfällige ordf. Arne Larsson för uppmärksamheten samt  
          förklarade mötet avslutat. 
 
          Reijmyre dag som ovan Gösta Bäckman Sekrt. 
 
          Justeras.   
               
          Thore Pihl      
                               
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protokoll fört vid  styrelsesammanträde den 22 mars 1949. ( Ordf. Thore Pihl.) 
 
§ 1.  Styrelsen beslöt att inköpet av de nya tröjorna och strumporna skall ske i konsum Reijmyre. 
 
§ 2.  Tore Pihl fick i uppdrag att söka kontakt med Apotekarnas mineralvatten i och för reparation av  
        dansbanan. 
 
§ 3.  Med anledning av en framställning från Folkets Hus beslöts att nämnda förening skall få låna R.I.F.s    
        kaffepannor. Dessa skall förvaras i Folkets hus och användas där. 
 
§ 4. 2 st gräsklippare (35 cm) skall inköpas i stället för en stor ,inköpet skall ske i konsum. 
 
§ 5. Styrelsen beslöt att söka förmå Henry Nilsson att ställa upp bågarna till målen snarast möjligt. 
 
§ 6. Styrelsen beslöt att löparbanorna skall karvas upp samt behandlas med ogräsmedel, kostnadsförslag för  
       det sistnämda skall göras. 
 
§ 7. Den kvarvarande kalken skall köras ut på planen snarast möjligt. Tore Pihl åtog sig att vidtala Melvinger  
       om detta. 
 
       Reijmyre  den 22/3 1949. Gösta Bäckman. Sekrt. 
 
  
Protokoll fört vid möte med Reijmyre I.F. onsdagen den  6 april  1949. 
 
§ 1.   Mötet öppnades av ordf. Tore Pihl som hälsade välkommen och föredrog dagordningen vilken  
         godkändes. 
 
§ 2.   Följande nya medlemmar invaldes Veine Vestman, Erland Ottosson, Vidar Karlsson, Elin Olsson, Eva  
         Kindåker, Lill-Britt Ivarsson och Irene Kessmeier. 
 
§ 3.   Årsmötets protokoll upplästes och godkändes i befintligt skick. 
 
§ 4.   Till lagledare för B-laget valdes Karl Andersson, och för juniorlaget John-Erik Olsson. 
 
§ 5.   Till ledare för juniorerna vid ungdomsträffen i Finspång valdes Karl Andersson. 
 
§ 6.   Bror Kindåker rapporterande om underhandlingen för Smålandsresan. 
 
§ 7.   Att ordna dansen den 30 april valdes G.Bäckman, K-G Svensson och Erik Heintze. 
 
§ 8.   På förslag av Alf Skagerström fingo Vidar Karlsson och Erland Ottosson gratis medlemskap under år  
         1949 med anledning av att de lovat spela gratis under kvartalsmötena. 
 
§ 9.   Mötet avslutades med ett särskilt program med  ??? av paketaktion, Kaffedrickning samt en stunds dans.
    
         Reijmyre dag som ovan Gösta Bäckman Sekrt. 
  
         Justeras.     
 
         Tore Pihl            
                       
 
 
 
 
 
 
 
 



Protokoll fört vid möte med Reijmyre I.F. lördagen Den 9 juli 1949. 
 
§ 1.   Mötet öppnades av vice ordf. Tore Olsson som hälsade välkommen samt föredrog dagordning vilket  
         godkändes. 
 
§ 2.   Föregående mötets protokoll upplästes och godkändes. 
 
§ 3.   Som ny medlem invaldes K-E Dahlström. 
 
§ 4.   På förslag av K-G Svensson beslöts att Rejavallen skall hållas stängd mellan de ordinarie  
         träningskvällarna. 
 
§ 5.   Mötet beslöt att en kommitté skall tillsättas på årsmötet som under vintern skall bestämma dagar för de  
         fester som skall hållas på Rejavallen under sommaren 1950. Därvid skall man söka kontakt med Regna   
         för söka undvika att kollidera med deras festdagar. 
 
§ 6.   Kommittén för Smålandskommittén kritiserades skarpt, något särskilt förslag framkom ej utan det  
         endast framfördes yrkades från flera håll att man till en annan gång skall mer intresserade personer. 
 
§ 7.   Mötet avslutades och kvällens särskilda program vilket bestod av kaffedrickning skämttävlingar samt  
         dans vidtog.  
 
         Reijmyre dag som ovan Gösta Bäckman. Sekrt. 
 
         Justeras,     
   
         Tore Pihl              
                       
Protokoll fört vid möte med Reijmyre I.F. onsd, den 12 okt. 1949. 
 
§ 1.   Mötet öppnades av ordf. Tore Pihl som hälsade de närvarande välkomna samt föredrog dagordningen  
         vilket godkändes. 
 
§ 2.   Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes i befintligt skick. 
 
§ 3.   En valberedningskommitté till årsmötet valdes, valda blev Henry Kjellander, John-Erik Olsson, samt  
         Alf Skagerström. 
 
§ 4.   I anslutning till föregående verks beslut angående Rejavallens stängning mellan träningskvällarna  
         beslöts, att nya lås skulle anskaffas, samt att nyckeln skulle förvaras på en krok vid Tore Pihls ingång,  
         så att den var tillgänglig för dem som hämtar vatten i källaren på idrottsplatsen. 
 
§ 5.   Styrelsen fick i uppdrag att anskaffa ett nytt brunnslock samt insamla medel till detta bland dem som  
         hämtar vatten i föreningens källa.  
 
§ 6.   Mötet beslöt att till de skogsägare som skänkt timmer till föreningen, skall ett tack framföras både  
         genom ort pressen och formliga brev som skall tillsändas nya givare. 
 
§ 7.   Styrelsen fick i uppdrag att genom en skrivelse till Reijmyre Glasbruk  A.B:s  styrelse söka få ett anslag  
         för underhåll av Rejavallen. 
 
§ 8.    U.-K.s handlingsfrihet ifråga om vidtaga disiplinära  åtgärder mot spelarna, när dessa utan skäl  vägrar  
          att spela i det ena eller andra laget, diskuterades. Alla vore eniga om handlingsfriheten och  
         diskussionen fick utgöra mer på frågan. 
 
§ 9.   Mötet avslutades och kvällens program vidtog. Detta bestod av kaffedrickning allsång, skämttävlingar    
         samt frågesport.  
 
         Reijmyre dag som ovan Gösta Bäckman sekrt. 
         Justeras Arne Larsson Tillf. Ordf.          



          Protokoll fört vid R.I.F.s styrelsemöte den 18 okt, 1949. Ordf. Tore Pihl. 
 
§ 1.   Annonsutskrift med tack till skogsägarna för det erhållna timret upprättades. Annonsen skall införas i  
         både ÖD och ÖF lördagen den 22 okt. 
 
§ 2.   Personliga tackbrev till ??? grövre skiss. ? 
 
§ 3.   En skrivelse till Reijmyre Glasbruk med ansökan om anhållan om anslag upprättades. 
 
§ 4.   Styrelsen beslöt att ingå med en skrivelse till Folkets hus med anhållan att få anordna dansen annandag  
         jul samt nyårsafton. 
 
         Reijmyre  dag som ovan Gösta Bäckman. Sekrt. 
 
     
         Protokoll fört vid styrelsemöte den 25/1 1950 Ordf. T.Pihl 
 
 
§ 1.   Styrelsen beslöt att årsmötet skulle hållas den 1 feb. i Församlingshemmet. 
 
§ 2.   Beslöts att hänskjuta frågan om anordnandet av ett samkväm eller en årsfest till årsmötet. 
 
§ 3.   På förslag av ordf. beslöts att ett förslag om anordnandet av en pokalturnering i fotboll i sommar skulle  
         föreläggas årsmötet. Deltagande av tex. 4 lag och 40 min, matcher ansågs lämpligt. 
 
§ 4.   Det ansågs lämpligt att på årsmötet diskutera om någon festlighet skulle ordnas i anslutning till  
         föreningens 45 årsjubileum i aug. då eventuellt få med deltagare av någon från ÖFF. 
 
§ 5.   Det beslöts föreslå årsmötet att de spelare som är gifta eller förlovade skulle få ett frikort utskrivet på  
         sina resp. fruar och fästmör. Detta kort skulle berättiga till fri entré till samtliga av föreningens  
         resterande matcher. 
 
§ 6.   Det beslöts vidare att på årsmötet diskutera frågan om anordnandet av sk. Gubbstöt nere vid sjön efter  
         seriens slut. 
 
         Reijmyre dag som ovan Gösta Bäckman. Sekrt. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protokoll föet vid årsmöte med Reijmyre I.F. onsd, den 1 febu. 1950. 
               
§ 1.   Mötet öppnades av Ordf. Tore Pihl som hälsade de 55 närvarande välkomna samt föredrog dagordning  
         vilken godkändes.   
 
§ 2.   Till att leda dagens förhandlingar valdes Arne Larsson. 
 
§ 3.   Följande nya medlemmar invaldes. Maj.-Britt Ståhl, Valborg Helgesson, Anna- Britta Pettersson, Sven  
         Kindåker, Hans Carmdahl, Lennart Jonsson, Östen Nilsson. 
 
§ 4.   Protokollet från kvartalsmötet i okt, upplästes och godkändes i befintligt skick. 
 
§ 5.   Verksamhetsberättelsen godkändes. 
 
§ 6.   Revisorernas berättelse upplästes och godkändes av  denna framgick bl a. Att behållningen från år 1948  
         var 917.51  Årets inkomster uppgick till 5,510 47  och utgifter till 5258.45 med en behållning av 258.02  
         sammanlagda behållningen till år 1950 var 1,169,53 kr. 
 
§ 7.   Den av revisorerna föreslagna ansvarsfriheten för den tid  revisionen omfattat godkändes. 
 
§ 8.   Efter förslag av Karl Andersson beslöt mötet att valet av ordf. skulle  ske med sluten omröstning. Som  
         rösträknare utsågs Bertil Karlsson, samt undertecknad. 
 
§ 9.   Styrelsen fick under år 1950 följande sammansättning. 
         Ordf.    Thore Pihl         omval 
         v.  "      Tore Olsson         " 
         kassör  Ossian Wall         " 
         sekrt.   Gösta Bäckman    " 
         v.   "     Bror Kindåker     " 
        Övriga ledamöter: Karl Andersson, och K-G Svensson  de två sista invaldes efter det att mötet beslutat  
        att utöka styrelsen med två ledamöter. Suppleanter blev Holger Persson, och Gösta Ståhl. 
 
§ 10. Revisorernas antal ökades till tre, valda blev Harald Nilsson (omval), Lennart Eriksson (nyval) samt  
         Henry Kjellander. (nyval) Till suppleant valdes Erik Heintze. 
 
§ 11, Till lagledare, valdes. För A-laget Karl-Gustav Svensson. 
                                 "   B-    "   Harald Hurtig. 
   "   juniorlaget   Bror Fagerberg. 
 
§ 12. De olika sektionerna och kommittérna fick följande sammansättning 
         U.K. Tore Olsson, Bror Kindåker samt Karl Andersson dessutom skall lagledarna deltaga i U.K. s       
         möten. Sammankallande Tore Olsson. 
         Materialförvaltare, K-G  Svensson. 
         Skidsektionen. Erik Heintze, G. Eriksson, Lennart Karlsson,  
         Allmän idrott. Gunnar Eriksson, G. Sjöberg, G. Bäckman, Elin Olsson, 
         Idrottsmärkesombud. Gösta Bäckman  Elin Olsson. 
         Bandysektion. Gösta Botin, Lennart Karlsson, Alf Skagerström, Karl-Gustav Svensson. 
         Gymnastik. Gösta Bäckman, K-G Svensson Yngve Jonsson. 
         Bordtennis. Arne Andersson, Gösta Botin, Lennart Karlsson.  
         Ritsning av planen. Östen Nilsson, Klas Ekblad, Lennart Jonsson, E.Heimomen,sammankallande E.  
         Heimomen  
         Inköp av läsk. Ossian Wall. 
         Föreståndare för Rejavallen  Karl-Gustav Svensson.  
         Programkommitté. För kvartalsmöten.   Alf Skagerström   Yngve Jonsson, Lennart Karlsson, Gösta            
         Botin, Stig Andersson, Valborg Helgesson, Elin Olsson.  Sammankallande  Alf Skagerström. 
         Tidnings referant under året. Henry Kjellander, 
         Medhjälpare i kiosken Birger Karlsson. 
 
§ 13. Mötet beslöt att föreningen under 1950 skulle prova med att upptaga årsavgiften per Postförskott.  
         Föreningen skall för detta ändamål öppna postgiro. 



 
§ 14. I den kommitté som skall förbereda sommarens fester på Rejavallen invaldes följande, Henry  
         Kjellander, Gösta Bäckman, Alf Skagerström, K-G Svensson, och Karl Andersson.   Sammankallande   
         Gösta Bäckman. 
 
§ 15. K-G Svensson föreslog att utse de som skall  ansvara för sommarens fester på Rejavallen bordlades till  
         kommande möte. 
 
§ 16. En tavla med en förteckning över samtliga funktionärer inom föreningen skall sättas upp på Rejavallen,   
         att ordna denna tavla åtog sig Folke Fagerberg och Gösta Bäckman. 
 
§ 17. Mötet beslöt att någon årsfest inte skall hållas. 
 
§ 18. Styrelsen föreslog om anordnandet av en pokalturnering i fotboll i sommar upptogs till behandling   
         Ärendet hänsköts till U.K. som fick i uppdrag att utarbeta ett förslag samt att höra sig för hos  
         intresserade klubbar om deltagande och vad i så fall skulle kosta. 
 
§ 19. Styrelsen föreslag om anordnandet av en festlighet med anledning av föreningens 45 års jubileum  
         bordlades till nästa möte.   
 
§ 20. Mötet beslöt ett frikort skall utdelas till de gifta spelarnas fam. Korten skall vara personliga ock får ej  
         överlåtas. De berättigar till fritt inträde till samtliga A-och B- lags  hemmamatcher. 
 
§ 21. Styrelsens förslag om anordnandet av en fest nere vid sjön efter seriens slut i sommar, bordlades till  
         nästa möte. 
 
§ 22. Mötet att ingen fotbollsspelare skulle få spela i föreningens lag med mindre av att han är medlem i  
         föreningen. U.K. skall tillse detta vid uttagningen av lagen. 
 
§ 23. Gymnastiksektionen fick i uppdrag att söka få igång gymnastik så snart som möjligt. 
 
§ 24. Föreningen skall prenumerera på Idrottsbladet under feburari och mars månader för fritidsgårdens  
         räkning. Tidningen skall adresseras till Apoteket. 
 
§ 25. Skidsektionen fick i uppdrag att i samråd med herr Dahlström anordna en promenad en måndag i  
         februari. Programmet skulle bli Gudstjänst promenad samt efter promenaden kaffe i  
         Församlingshemmet. 
 
§ 26. Mötet beslöt att U.K. skall gå in fritt på matcherna på Rejavallen samt få fri resa på bortamatcherna. 
 
§ 27. Föreningen skall skänka en fotboll för träningen till de spelare som är bosatta i Hävla. 
 
§ 28. Då inget mer fanns att behandla tackade tillfälliga ordf. Arne Larsson för uppmärksamheten samt  
         förklarade mötet avslutat. 
 
         Reijmyre dag som ovan Gösta Bäckman   sekrt. 
 
         Justeras.         
 
         Thore Pihl           
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Protokoll fört vid styrelsemöte med R.I.F. den 28/3 1950.                 
 
§ 1.   Styrelsen beslöt att om lämplig speldag kunde ordnas, skulle Norrmalms B.K. s erbjudande om gästspel  
         av ett Danskt lag antagas. 
 
§ 2.   Ett erbjudande från Katrineholms kuriren om deltagande i en pokalturnering i fotboll antogs. Övriga lag  
         blir Högsjö och Vingåker. Tidningen skall sätta upp ett vandringspris och turneringen skall spelas varje  
         år. Bror Kindåker fick i uppdrag att söka få årets turnering förlagt till Reijmyre. 
 
§ 3.   Thore Pihl meddelade att då Eriksson i Apotekarnas Mineralvatten A-B kommer ut en dag i påsk för att  
         titta på dansbanan det beslöts att hela styrelsen om möjligt skulle närvara vid informationen. 
 
§ 4.   Sven Karlsson Björndalen ar krävt föreningen på 50:- vilka han lagt ut för en fotbollsdress till  
         juniorlaget. Styrelsen beslöt att skulden skulle betalas fort ?,att något mötesbeslut på att en dress skulle  
         inköpas till laget, ej fanns. 
 
§ 5.   Styrelsen beslöt att föreningen skall öppna postgiro. 
 
§ 6.   Kvartalsmötet skall hållas onsdagen den 12 april i Församlingshemmet. 
 
§ 7.   Styrelsen beslöt föreslå  kvartalsmötet att varje aktiv medlem skall utföra ett minst antal arbetstimmar  
         på Rejavallen i vår och sommar när idrottsplatsen skall iordningsställas. Medlemmarnas arbetstimmar  
         skall skrivas upp av en arbetsledare som skall utses och arbetet skall utföras på icke träningskvällar ex.  
         måndagar och fredagar. 
 
§ 8.   Beslöts föreslå mötet att en kommitté skall tillsättas vilken skall ordna den s.k. Gubbstöten vid sjön. 
 
§ 9.   Styrelsen beslöt även att föreslå mötet att en kommitté skall tillsättas att ordna en jubeleumsfest. 
 
§ 10. Ett lotteri om 700 lotter a 1 :- skall ordnas. Som första vinst skall inköpas en st kristallkanna från nya  
         Pris sliperiet. Yttligare två vinster skall inköpas. 
 
§ 11. Som ansvariga för följande fester å Rejavallen utsågs. Valborgsmäss afton: Gösta Bäckman - Bror  
         Kindåker. Pingst: Karl Andersson - Thore Pihl. Midsommar: K-G Svensson – Gösta Bäckman. 
         8-9 juli Tore Olsson - Karl Andersson.  
         För fester i Folkets hus på Påskafton ansvarar K-G Svensson - Gösta Bäckman. 
 
            
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
Protokoll fört vid möte med Reijmyre I.F. den 12/4 1950. 
 
 
§ 1.   Mötet öppnades av ordf. Thore Pihl som hälsade de närvarande välkomna samt föredrog dagordning         
         vilket godlkändes. 
 
§ 2.   Årsmötets protokoll upplästes och godkändes i befintligt skick. 
 
§ 3.   Östergötlands Fotbollsförbund kallelse till årsmöte i Linköping den 16 april lades till handlingarna. 
 
§ 4.   Ordf. Thore Pihl rapporterade att dir. Eriksson från Apotekarnas mineralvatten  varit  ute  och  
         inspekterat dansbanan. Dir. Eriksson hade lovat att material för dansbanans reparation skulle erhållas   
         av bryggeriet. Själva arbetet med reparation skall bekostas av föreningen. 
 
§ 5.   Styrelsen fick handlingsfrihet i fråga om att lösa frågan på vilket sätt reparationsarbetet på dansbanan  
         skall utföras. Arbetet skall igångsättas med det snaraste. 
 
§ 6.   Gösta Bäckman rapporterade vad kommittén för sommarens fester å Rejavallen, uträttat, rapporten                   
         godkändes. 
 
§ 7.   Bror Kindåker rapporterade att föreningen tillsammans med Högsjö och Vingåker blivit inbjudna  att   
         deltaga i en pokalturnering i fotboll. Det är Katrineholms Kuriren som står för inbjudan, och tidningen  
         har satt upp ett vandringspris. Turneringen skall spelas en gång varje år. Någon spelplats för året har  
         ännu ej bestämts och U.K. fick därför i uppdrag att försöka få årets turnering  förlagt till Reijmyre. 
 
§ 8.   En kommitté att ordna en fest nere vid sjön Hunn efter seriens slut i sommar valdes, Ossian Wall, K-G  
         Svensson, Thore Pihl, Bror Kindåker, och Harald Hurtig. Sammankallande  Karl-Gustav Svensson. 
 
§ 9.   Förslaget om anordnandet av jubilerings fest bordlades åter. 
 
§ 10. Folke Fagerbergs erbjudande att föreningen skulle få disponera hans golfbana under 1950 mottogs med  
         tacksamhet. Styrelsen fick i uppdrag att vidtaga lämpliga åtgärder för driften. 
 
§ 11. Till biljettförsäljning vid fotbollsmatcherna under sommaren valdes: Erik Andersson, Gösta Wall, och  
         Georg Pettersson. 
       
§ 12. Mötet beslöt att en lista å samtliga medlemmar i föreningen skall upprättas. Å denna lista skulle de  
         medlemmar som ville, få anteckna sig för ett minst antal arbetstimmar, (dock minst 10)  vilka de  
         förbinda sig att utföra på Rejavallen, när arbetet med sargen och räcket skall utföras. Vidare beslöts att  
         under det pågående mötet, en lista skulle läggas fram där de närvarande medlemmarna kunde få  
         anteckna sig. Mötet fastställde också styrelsens förslag att arbetet å Rejavallen skall utföras på de  
         träningsfria kvällarna i veckan. 
 
§ 13. Som arbetsledare vid arbetena å Rejavallen valdes. Thore Pihl, Ossian Wall, Erik Heintze,  
         och Karl-Gustav Svensson. 
 
§ 14. På förslag av Karl Andersson beslöts att U.K. samt lagledarna i fortsättningen skall väljas på spelår i  
         stället som tidigare kalenderår. Valet av dessa kommer i fortsättningen att ske på sommaren. I  
         anslutning till detta beslöts med upphävande av årsmötets beslut, att det nuvarande U.K. samt lagledarna  
         skall kvarstå till sommaren 1951. 
 
§ 15. Mötet beslöt att ingen mer än lagledare U.K. och linjemän får uppehålla sig i omklädningsrummet hos  
         fotbollsspelarna före, under, och efter matcherna. 
 
§ 16. Mötet avslutades med ett tack av ordf, för visat intresse, varefter kvällens särskilda program vidtog.  
         Detta bestod  bl.a. av musik ,uppläsning och kaffeservering. 
 
         Reijmyre dag som ovan Gösta Bäckman Sekrt. 
         Justeras, Thore Pihl   



            
          Protokoll fört vid möte med Reijmyre I.F. den 8 juli 1950. 
 
 
§ 1.   Mötet öppnades av ordf. Thore Pihl vilken hälsade de närvarande välkomna samt föredrog  
         dagordningen vilket godkändes. 
 
§ 2.   Som ny medlem invaldes Nils-Åke Lindholm. 
 
§ 3.   Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes i befintligt skick. 
 
§ 4.   Gösta Bäckman rapporterade att 712 av lotteriets 800 sålts. Resultatet ansågs som gått. Samtliga vinster  
         har avhämtats. 
 
§ 5.   Då det ansågs omöjligt att få arbetet med sargen utfört på frivillighetens väg beslöts att föreningen skall  
         betala folk för att få arbetet utfört. Kommitté vilket skall se till att arbetet blir utfört valdes.  Thore Pihl,  
         Ossian Wall, och Gösta Bäckman. 
 
§ 6.   De som inte löst ut sina medlemskort på posten när de betalade sina medlemsavgifter även få betala  
         porto som föreningen lagt ut. De som inte betalat avgiften före årets slut skall strykas ur föreningen. 
 
§ 7.   Styrelsen fick en påminnelse om att frikorten skall skrivas ut. 
 
§ 8.   Mötet beslöt att jubileumsfesten skall hållas i höst efter seriens slut. 
         En kommitté vilket skall  framkomma  med förslag till nästa möte, valdes K-G Svensson, Thore Pihl,  
         Ossian Wall, Gösta Bäckman, samt Folke Fagerberg. Sammankallande Thore Pihl. 
 
§ 9.   Mötet avslutades med kaffeservering. 
 
         Reijmyre dag som ovan Gösta Bäckman. Sekrt. 
  
          Justeras.    
  
          Thore Pihl           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 



         Protokoll fört vid möte med Reijmyre I.F. onsd. Den 14 okt. 1950. 
 
§ 1.   Mötet öppnades av ordf. Thore Pihl som hälsade de närvarande välkomna samt föredrog dagordningen  
         viket godkändes. 
 
§ 2.   Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes i befintligt skick 
 
§ 3.   En kommitté att ordna med jubileumsfesten till sattes, valda blev Tore Olsson, K-G Svensson, Thore  
         Pihl, Gösta Bäckman, och Erik Heintze. 
         Sammankallande blev Thore Pihl, kommittén fick handlingsfrihet. 
 
§ 4.   Mötet beslöt att tillmötesgå Lotorps I.F. inbjudan att B-lagsmatchen den 22 okt, skulle spelas något  
         tidigare än vanligt. Bestämdes till 1/2 2. 
 
§ 5.   Bordtenniskommittén fick i uppdrag att sätta igång med bordtennis snarast möjligt. Måndagar och  
         torsdagar ansågs vara lämpliga speldagar. 
 
§ 6.   Föreningen skall prenumerera på idrottsbladet under nov, dec, jan, feb, och  mars  månader. Tidningen  
         skall läggas ut i fritidslokalen i Församlingshemmet. Tore Olsson fick i uppdrag att ordna  
         prenumerationen. 
       
§ 7.   Styrelsen fick i uppdrag söka skaffa två personer som var villiga att gå som ordningsvakter vid  
         föreningens fester å Rejavallen, samt i Folkets Hus. Förordnanden som ordningsvakter för dessa skall  
         sökas hos Länstyrelsen, och skall helst vara klar till dansen annandag jul. 
 
§ 8.   Karl-Gustav Svensson, Gösta Botin, och Gösta Bäckman fick i uppdrag att ordna dansen i Folkets Hus  
         annandag jul samt Påskafton. 
 
§ 9.   Att ordna ett par nya linjeflaggor å Rejavallen uppdrogs till Karl-Gustav Svensson. 
 
§ 10.  I valberedningskommittén till årsmötet blev följande valda. Erik Heintze, Gunnar Eriksson, samt  
          Harald Hurtig. 
 
§ 11. Dagens förhandlingar var däremot slut och ordf. tackade för uppmärksamheten samt förklarade mötet  
         avslutat. 
 
         Reijmyre dag som ovan  Gösta Bäckman Sekrt. 
  
         Justeras,    
             
         t.f. ordf. Birger Karlsson.   
                
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protokoll fört vid sryrelsemöte med Reijmyre I.F. 5/2 1951. 
 
§ 1.   Beslöts att årsmötet skulle hållas onsdagen den 21 feb. 1951 kl 19.30 i Föesamlingshemmet. 
 
§ 2.   Dagordning för årsmötet fastställdes. 
 
§ 3.   Gösta Bäckman fick i uppdrag att ordna ett amerikanskt lotteri på årsfesten. 
 
§ 4.   Styrelsen beslöt föreslå årsmötet om ommålning av entrén till Rejavallen. Thore Pihl och Ossian Wall  
         erbjöd sig att utföra arbetet + Bror Kindåker.  
 
§ 5.   Styrelsen beslöt att i samråd med skidsektion söka ordna Skidans dag den 25 feb. Thore Pihl fick i  
         uppdrag att söka kontakt med överlärare Sellin. 
 
         Reijmyre den 5/2 1951. Gösta Bäckman. Sekrt. 
 
 
         Protokoll fört vid årsmöte med Reijmyre I.F. onsd, den 21 feb. 1951. 
 
 
§ 1.  Mötet öppnades av ordf. Thore Pihl som hälsade de närvarande välkomna samt föredrog förslag till  
        dagordning vilket godkändes. 
 
§ 2.   Till att leda dagens förhandlingar valdes Birger Karlsson. 
 
§ 3.   Som sekreterare för mötet valdes Gösta Bäckman. 
 
§ 4.   Nya medlemmar i föreningen blev Nils-Åke Lindholm och Lennart Månsson. 
 
§ 5.   Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes i befintligt skick. 
 
§ 6.   Verksamhetsberättelsen för 1950 godkändes. 
 
§ 7.   Revisorernas berättelse upplästes och godkändes. Ur denna framgick bl.a. att behållningen till år 1951  
         var 490.37. Årets inkomster (1950) uppgick till kr: 5126.63 och utgifterna till kr: 5805.46. Årets resultat  
         var alltså ett underskott å kr: 678.83. 
       
§ 8.   Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för den tid revisorerna omfattat. 
 
§ 9.   Thore Pihls avsägelse som ordf godkändes ej. 
 
§ 10. Mötet beslöt att sluten omröstning skulle tillämpas valet av ordf.  
         Till rösträknare utsågs Lill-Britt Ivarsson. Och Erik Heintze. 
 
§ 11. Ordförandevalet fick följande resultat.  
         Tohre Pihl 20 röster Tore Olsson 4 röster och Karl-Gustav Svensson 4 röster.  
         Thore Pihl blev alltså omvald som ordförande.  
         I övrigt fick styrelsen följande sammansättning.   
         Vice ordf. Tore Olsson  omval 
         Kassör  Ossian Wall          " 
         Sekrt. Gösta Bäckman       " 
         Vice   " Bror Kindåker      " 
         Övriga ledamöter  Karl-Gustav Svensson  " 
         Holger Persson               " 
         Bernt Rosell nyval. 
 
§ 12. Till revisorer utsågs Harald  Nilsson, Lennart Eriksson, och Henry Kjellander, samtliga omvalda.   
         Suppl. blev Erik Heintze. 
 
 



§ 13.  De olika  sektionerna och kommittéer fingo följande sammansättning.    
          Skidsektion, Erik Heintze, Gunnar Eriksson, och Lennart Karlsson. 
          Materialförvaltare. Karl-Gustav Svensson. 
          Friidrotts sektion, Elin Olsson, Gunnar Sjöberg, Gunnar Eriksson, och Gösta Bäckman. 
          Idrottsmärkes kontrollanter. Gunnar Eriksson Gösta Bäckman. 
          Bandysektion. Gösta Botin, Lennart Karlsson, Alf Skagerström, Karl-Gustav Svensson. 
          Gymnastiksektion. Gösta Bäckman, Yngve Jonsson, K-G  Svensson. 
          Bordtennissektion. Gösta Botin, Lennart Karlsson, Östen Nilsson. 
          Ritsning av plannen. Bror Fagerberg ,(sammankallande) Lennart Månsson, Olle Steen, och Nils-Åke  
          Lindholm. Inköp av läsk. Thore Pihl. Föreståndare för Rejavallen. Karl-Gustav Svensson. 
          Programkommitté. För kvartalsmötena. Gunnar Eriksson, Erik Heintze.  
          Kommitté för sommarens fester. Tore Olsson, Karl Andersson, K-G Svensson, Alf Skagerström, och  
          Gösta Bäckman (sammankallande). 
          Biljettförsäljare. Vid fotbollsmatcher, Erik Andersson, Gösta Wall, och Erik Pettersson. 
 
§ 14.  Styrelsen fick i uppdrag att vara kassören behjälplig vid kiosken. Söndagarna skall delas upp mellan  
          styrelsemedlemmarna och suppleanterna. 
 
§ 15.  Till tidnings representant till ÖF. För mötet valdes Henry Kjellander. 
          Till fotbolls referent under året beslöts att Erland Sterner skulle få skaffa lämplig ???. 
 
§ 16.  Mötet beslöt att entrén till Rejavallen skall målas om. Ossian Wall, Thore Pihl, samt Bror Kindåker har  
          åtagit sig att utföra arbetet.  
 
§ 17.  Mötet beslöt att ingen jubileringsfest skall hållas. 
 
§ 18.  Karl-Gustav Svensson och Gösta Bäckman valdes att söka kontakt med andra organisationer inom  
          samhället för en gemensam ambition med syfte att få igång bastun och bastuföreningen. 
 
§ 19.  På grund på att annonsen i tävlingskalendern skall vara klar redan i mars månad så måste lagledarna för  
          A- och B- lagen väljas på årsmötet. Mandattiden är dock fortfarande , i enlighet mötesbeslut den 12  
          april 1950. från 1 juli till 30 juni. Valda för tiden 1 juli 1951 till 30 juni 1952 för lag I Karl-Gustav     
          Svensson. Och för lag II Harald Hurtig. 
 
§ 20.  En kommitté som skall utreda frågan om en frivillig försäkring av fotbollsspelarna valdes. Ossian Wall,  
          K-G  Svensson, och Erik Heintze. Syftet med försäkringen är att spelarna skall få större ersättning vid  
          skada, än vad som nu är fallet. 
 
§ 21.  Lagledarna fick i uppdrag att växelvis ta ut fyra man till att klippa fotbollsplanen när så erfodras. 
 
§ 22.  Då inget mer fanns  att behandla tackade tillfälliga ordf. för uppmärksamheten samt förklarade mötet  
          avslutat. 
 
          Reijmyre dag som ovan Gösta Bäckman. Sekrt. 
   
          Justeras.    
               
          Thore Pihl              
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 



         Protokoll fört vid möte med Reijmyre I.F. den 5/5-1951. 
       
 
§ 1.   Mötet öppnades av ordf. Thore Pihl som hälsade de närvarande välkomna samt föredrog förslag till  
         dagordningen vilket godkändes. 
 
§ 2.   Årsmötets protokoll upplästes och godkändes i befintligt skick. 
 
§ 3.   Karl-Gustav Svensson rapporterade om försäkringsfrågan. Något resultat hade ej nåtts utan det skulle bli  
         bättre redning till nästa möte. 
 
§ 4.   Karl-Gustav Svensson rapporterade att han kontaktat bastuföreningens kassör och ordf. E. Rosengren,  
         vilken lovat att sammankalla ett möte i början av april men att detta möte ej kommit till stånd. 
 
§ 5.   Henry Kjellander rapporterade från Folkets Hus föreningens årsmöte. 
 
§ 6.   Kommittén som har hand om iordningsställandet av löparbanorna skall kvarstå, handlingsfrihet  
         beviljades. 
 
§ 7.   Fotbollssektionen U.K för spelåret 30 juni 1951 - 1 juli 1952 fick följande sammansättning Tore Olsson  
         (sammankallande) Karl Andersson, och Gösta Wall. 
 
§ 8.   Följande pris skall tillämpas vid uthyrning av festplatsen å Rejavallen 30 kr. per kväll. Hyran av  
         fotbollsplanen fastställdes till 30 kr, När festplatsen hyrs får inte fotbollsplanen användas av de som hyr. 
 
§ 9.   Styrelsen fick handlingsfrihet i fråga om ordnandet av en ny pump på Rejavallen. 
 
§ 10. Dagordningen var därmed genomgången och ordf.  tackade för uppmärksamheten samt förklarade mötet  
         avslutat. Därefter kvällens särskilda program vilket bestod av kaffeservering film samt en stunds dans  
         vidtogs. 
 
         Reijmyre dag som ovan Gösta Bäckman. Sekrt. 
   
         Justeras    
       
         Thore Pihl          
                 
 
         Protokoll fört vid styrelsemöte den 12/6-1951. 
 
§ 1.   Med anledning av en förfrågan från Bråbokretsen om anordnandet av kretsens mästerskap i fri idrott  
         1951 beslöts att meddela att det inte var möjligt i år. 
 
§ 2.   Midsommarens fester anordnas av Ossian Wall och Karl-Gustav Svensson. 
 
§ 3.   A- och B- lagen skall anmälas i serien för spelår 1951-1952. 
 
§ 4.   Banomläggningen diskuterades. Enligt beräkning av Riksdistriktsförbundet beslut skulle kostnaden bli   
         ca: 6000 kr men 25 % skulle kunna erhållas från Riksidrottsförbundet. Vidare skall anslag sökas från  
         kommunen. 
 
§ 6.   Banorna skall ansas till midsommar. Arbetet påbörjas den 15 juni. 
 
         Reijmyre dag som ovan Gösta Bäckman. Sekrt. 
 
 
  
 
 
 



         Protokoll fört vid styrelsemöte  den 26 juni 1951. 
       
 
§ 1.   Till Östergötlands idrottsförbunds reservfond anslogs 10:-  
 
§ 2.   Ansökan till Riksidrottsförbundet om anslag av 2500:_ till förbättringsarbeten å Rejavallen  
         iordningsställdes  
 
         Reijmyre dag som ovan Gösta Bäckman. 
 
 
         Protokoll fört vid styrelsemöte den 25/8 1951. 
 
§ 1.   Styrelsen beslöt att lägga in om anslag för förbättringsarbeten å Rejavallen. 
 
§ 2.   Summan fixades till 2500:- .Thore Pihl och Gösta Bäckman fick i uppdrag att ordna med ansökan. 
 
§ 3.   Beslöt att föreningsmöte skall hållas någon lördag i mitten av september.  
 
         Reijmyre dag som ovan   Gösta Bäckman Sekrt. 
 
 
         Protokoll fört vid styrelsemöte den 7/ 9 1951. 
 
 
§ 1.   Med anledning av att Ringarums ordf. skrivit till Östergötlands fotbollsförbund och klagat över att han  
         råkat i gräl med Axel Nilsson vid Ringarums besök här avskaffades en skrivelse till förklaring. 
 
§ 2.   Styrelsen beslöt att inte vidtaga några åtgärder mot Axel Nilsson utan endast tillhålla honom att i  
         framtiden undvika diskussion med gästande lags supporter. 

       Reijmyre dag som ovan Gösta Bäckman. 
 
 
         Protokoll fört vid styrelsemöte den 29/10 1951. 
 
§ 1.   Styrelsen beslöt att kvartalsmöte skulle hålas den 10/11-1951 kl 19.30 i Folkets hus. 
 
§ 2.   Programmet skulle bli: Mötesförhandlingar smörgås och dricka, kåseri av endera Torsten Lindberg eller  
         Bian Rosengren, kaffe med tårta samt dans. 
 
§ 3.   Tore Olsson fick i uppdrag att söka kontakr med Torsten Lindberg eller Bian Rosengren. 
 
§ 4.   Anmälan om deltagande skall ske till K-G Svensson och Gösta Bäckman. 
 
§ 5.   Till  festkommitté valdes Gunnar Eriksson E.Heintze., Harald Hurtig Gösta Wall Tore Olsson samt K-G  
         Svensson. 
 
§ 6.   Avgiften fastställdes till 3.50, med mjölk. Priset å dricka fastställdes till 50 öre. 
 
§ 7.   Ett am. Lotteri skall anornas. 
 
§ 8.   Vidar Karlsson, Erland Ottosson och Lennart Jonsson skall vidtalas att spela. 
 
§ 9.   Ett anslag skall uppsättas där medlemmarna skall uppmanas att deltaga i arbetet med fritidslokalen å  
         Glasbruket. 
 
         Reijmyre dag som ovan Gösta Bäckman. Sekrt. 
 
    



          Protokoll fört vid styrelsemöte med R.I.F. den 7/1-1952. 
 
§ 1.    Frågan om förslag av styrelsemöte i personalklubben å Glasbruket. R.I.F. skall föreslå  3 ev 4  
          ledamöter.Beslöts att föreslå Gunar Eriksson, Erik  Heintze, och Jon-Erik Eriksson fram till R.I.F.s  
          årsmöte. 
 
§ 2.    Beslöt att föreningen skall deltaga i 1952 års lilla DM. i fotboll. 
 
§ 3.    Styrelsen beslöt att deltaga i den minnesgåva som skall överlämnas till Östergötlands Fotbollsförbunds  
          ordf. Sven "Fiskarn" Jansson. med anledning av hans avgång. 
 
§ 4.    Styrelsen beslöt att årsmötet skall hålas den 6 feb. kl 19.30 i Församlingshemmet. Programmet skall  
          omfatta mötesförhandlingar, kaffeservering samt ev någon mer underhållning. 
 
§ 5.    Beslöt att upptaga åt kommittén för förbättringsarbeten å Rejavallen att infodra offert å  skiffelstybb  
          från Kvarntop. Till den som deltager i arbetet med banorna skall handpenning utgå. 
 
          Reijmyre den 7/1.1952. (Tore Olsson) G. Bäckman.  
 
 
          Protokoll fört vid styrelse sammanträde med R.I.F. 26/3 -1952 
 
§ 1.   Beslöts att som reps, till Bråbokretsens årsmöte i Åby 30/3 sända Tore Phil, Bror Kindåker, och  
         Karl-Gustav Svensson, därav Thore Pihl som föreningens reps, i kretsstyrelsen. Därvid skulle tiden för  
         kretsmästerskapen i fri-idrott som R.I.F. skall arrangera föreslås till början på juli. 
 
§ 2.   Till instruktions domare i fotboll i Norrköping den 6 april skall K-G Svensson anmälas. 
 
§ 3    Beslöt att beställa 100 kuvert brevmärken enl. ÖFF s erbjudande . 
 
§ 4.   Beslöt att anskaffa Sv. FJF s tävlingskalender. 
 
§ 5.   Beslöt att beställa 1 par målnät från Nya verkstaden Spångenäs. 
 
§ 6.   Kommittérna för spelarförsäkringar rapporterade om sina förhandlingar med spelarna. 
 
         Reijmyre  den 26/3 1952  Tore Olsson.Sekrt. 
 
     
         Protokoll fört vid styrelsesammanträde med R.I.F. 6/6 1952. 
 
§ 1.   Beslöts att avsända telegram til Högsjö B.K. denn 7juni med anledning av klubbens 25 års jubileum.  
 
§ 2.   Sekrt rapporterade att ansökan om erhållande av idrottsmaterial ej erhållits. 
 
§ 3.   Beslöt att även för spelåret 1952-1953 anmäla såväl A- som B-lag till deltagande i Östergötlands  
         Fotbollsförbunds serie. 
 
§ 4.   Ordf. meddelade att planeringsarbetet på löparbanorna avslutats, att hemtransporten av stybben börjat,  
         och att utläggandet av stybben kunde påbörjas omedelbart. Kostnaden för stybben ca: 20 kr pr kubm.  
 
§ 5.   Beslöt att tillskriva Riksidrottsförbundet idrottsplatskommitté för att erhålla blanketter för  
         slutredovisning i och för utkommande av begärt anslag. 
 
§ 6.   Beslöt att kiosken skall flyttas till långsidan bakom sittplatserna fr. och med höstomgångens början skall  
         styrelseledamöter och suppleanter åter biträda kassören i kiosken en söndag var i tur och ordning. 
 
         Reijmyre den 6/6 1952. Tore Olsson Sekrt. 




