
Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings sammanträde i Samlingslokalen torsdagen den 25/1 1917. 
                                                      
§ 1.          Sammanträdet öppnades av ordf. H. Eklund kl 8.30 em. 
 
§ 2.          Föregående mötes protokoll upplästes godkändes å justerades. 
 
§ 3.          Upplästes brev från Östergötlands idrottsförbund med anmodan till föreningen att ingå i det  
                nybildande Östergötlands Fotbollsförbund.Beslöts enhälligt att ingå i detsamma. 
 
§ 4.          K.Reimers föreslog att anordna skidtävling vilken fråga efter en kort diskussion bordlades. 
 
§ 5.          E. Rosengren rapporterade att han hade utfört uppdraget ang, lokalfrågan, enl, föregående  
                sammanträdes protokoll § 3 och hänvisade direktör Kjellgren till folkförbundet. 
 
§ 6.          E.Rosengren föreslog att samtliga föreningens medlemmar skulle flytta materialboden enär  
                densamma låg inom lantområdet, frågan bordlades. 
 
§ 7.          Som idrottsplan hotas att förstöras av de uppmätta egnahemstomterna beslöts att hos direktör  
                Kjellgren tillförsäkra sig om full disposionsrätt, över densamma samt att få nedriva de pålar som  
                utmärka egnahemsområdet till stundade fotbollssäsong. Till att utföra detta uppdrag valdes John  
                Reimers, Knut Reimers, och Ebert Linde, samt Henrik Vogel. 
 
§ 8.          Sammanträdet avslutades kl 9.15em. 
 
                Reijmyre som ovan Knut Reimers Sekrt. 
                   
               Justeras            
                  
               H. Eklund. 
 
 
Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings sammanträde i samlingslokalen fredagen den 27/4 1917. 
 
§ 1.        Sammanträdet öppnades av ordf. H.Eklund kl 8.30 em. 
 
§ 2.        Föregående mötesprotokoll upplästes godkändes och justerades.    2. 
 
§ 3.        Upplästes brev från Östergötlands Fotbollsförbund med inbjudan att deltaga i 1917 års fotbollsserie. 
              Detsamma upptogs till behandling och föreslog Matts Eriksson att tillsätta en kommite som i sin tur  
              skulle uppsätta lag. Wille Ståhl föreslog tillsätta en kommite av två personer vilka genast skulle  
              uppsätta lag av de ordinarie spelarna. Dessa båda förslag avslogs och godkändes istället Rosengrens  
              önskan att genast utan särskild utsedd kommite sätta upp fotbollslag av ordinarie spelarna. 
              Detta fick följande utseende. 
              Hugo Eklund, Uno Örn, Hugo Wenell, Verner Petersson, Gerald Ståhl, Georg Andersson, Anton  
              Rudin, Sven Enhagen, Ebert Linde, Einar Johansson.     
              Laget skulle fullt kompletteras. Efter en kort diskussion beslöts enhälligt att ingå i serien. 
 
§ 4.        Ståhl föreslog att föreningen skulle rekvirera 2 st fotbollar. Föreningen godkände detsamma, det  
              uppdrogs åt John Reimers att fortast möjligt rekvirera desamma. 
 
§ 5.       Rosengren rapporterade att han talat med E. Vigander i lokalfrågan men kunde den senare ej göra  
             något i saken utan hänvisade till en särskild  lokal-kommitté. 
 
§ 6.       Sammanträdet avslutades kl 9.30 em. 
 
             Reijmyre som ovan Knut Reimers. Sekrt. 
              
             justeras.  
  
             Einar Rosengren                



   Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings sammanträde i samlingslokalen tisdagen den 12/6 1917. 
 
§ 1.       Sammanträdet öppnades av tillf, ordf. E.Rosengren kl 9 em. 
 
§ 2.       Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades. 
 
§ 3.       Upplästes brev från Östergötlands Idrottsförbund med anmodan att anordna poängtävling. Efter en  
             stunds diskussion beslöts  enhälligt att anordna en sådan. David Andersson föreslog att tillsätta en  
             kommitté av 4 personer bestående av aktiva och passiva medlemmar, plus ett par passiva som  
             funktionärer. Förslaget godkändes och valdes David Andersson, Einar Rosengren, Anton Rudin, samt  
             Gerald Ståhl. 
 
§ 4.      Med anledning av instruktör Gilles kommande besök, föreslog Ståhl att köpa ny stav i händelse den  
            gamla ej kunde lagas. Föreningen utsåg David Andersson att i samråd med ett par andra medlemmar  
            besluta i frågan. 
 
§ 5.      Gerald Ståhl föreslog att inkomma med begäran II dra fotbollslaget om att få låna deras tröjor till  
            stundande fotbollsmatch. Begäran bifölls genast av de medlemmar ur II dra laget som vore  
            närvarande. 
 
§ 6.      Ståhl vädjade till föreningen att bidraga med 10 kr, till lysningspresent åt f.d. Ordförande och  
            energiske idrottskämpe Hugo Frisk. Bifölls enhälligt, Kjellander föreslog att skriva en teckningslista. 
            Valdes 2 personer näml, Axel Kjellander å Gerald Ståhl. David Andersson föreslog att rådfråga Frisk  
            om vad han önskade  
 
§ 7.     Sammanträdet avslutades kl 10 em. 
 
           Reijmyre som ovan Knut Reimers Sekrt. 
 
           justeras                   
            
           Einar Rosengren    
                               
 
 
Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings sammanträde i samlingslokalen måndagen den 16/7-1917. 
 
§ 1.         Sammanträdet öppnades av tillf.vald ordf E.Rosengren kl 8.30 em. 
 
§ 2.         Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades. 
 
§ 3.         Som nya medlemmar ingingo Thure Olsson, och Folke Eklund. 
 
§ 4.         Frågan om föreningen skulle övertaga dansbanan vid Enhagsslätten med dito kostnader upptogs till  
               behandling. Kjellander föreslog att föreningen skulle påtaga sig alla kostnader för densamma, samt  
               att anordna en tillställning med dans för bestrida omkostnaderna. 
               Efter en stunds diskussion beslöts anordna festen lörd, den 21 å Sönd, den 22  å dansbanan med  
               skjutbana samt servering av saft Bakelser m.m. Till festkommitté valdes samtliga närvarande 
               Medlemmar nämligen Axel Kjellander, Gerald Ståhl, Nils Hellberg, Rickard Jonsson, Thure Olsson,  
               Erik Hesse, Erik Öhman, Verner Lindberg, Uno Örn, Theodor Linde, Sven Svensson, Ebert Linde,  
               Thor Rudin, Karl Frisk, Einar Rosengren, och Knut Reimers. 
               Att avgöra musikfrågan samt övriga detaljfrågor upptogs åt kommittén. 
 
§ 5.         Sammanträdet avslutades kl 9.30 em. 
 
                Reijmyre som ovan Knut Reimers  sekrt. 
   
                justeras     
             
               H. Eklund,    



 
 
Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings sammanträde i samlingslokalen tisdagen den 24/7 1917. 
 
§ 1.        Sammanträdet öppnades av ordf H. Eklund kl 9 em. 
 
§ 2.        Föregående mötes protokoll upplästes godkändes och justerades. 
 
§ 3.        Th, Lindhe föreslog att hemtaga handskar samt knäskyddare åt målvakten, bifölls. 
 
§ 4.        Verner Pettersson föreslog att föreningen skulle bekosta resorna åt fotbollsspelarna. J. Reimers  
              meddelade att kassan är hårt anlitad och föreslog viss ersättning för varje resa. Gerhald Ståhl föreslog  
             20 kr. i resebidrag till stundande resa vilket godkändes. 
 
§ 5.       David Anderson föreslog att utse en kommitté  av medlemmarna utom fotbollslaget som skulle  
             bestämma spelarnas platser, godkändes efter kort diskussion samt utsågs efter Kjellanders förslag  
             3 personer nämligen, Hugo Frisk, Ernst Holm, och E. Rosengren. 
 
§ 6.       J. Reimers föreslog sända representant till förbundsmötet den 5 aug.för at försöka få låna instruktör  
             Gille en söndag. Kjellgren föreslog lägga denna fråga styrelsens händer vilket bifölls. 
 
§ 7.       Ebert Lindhe föreslog att anskaffa öreningsnål i stil med uppvisat prov. Beslöts enhälligt och  
             uppdrogs åt Fritz Leijkoff att beställa samma i Stockholm. Den senare meddelade att stansen kostar  
             16 kr, och beslöts att sätta priset på nålen så att stansen blev betald, samt att 
             eventuellt belopp skulle tillfalla föreningen. 
 
§ 8.       Sammanträdet avslutades kl 10 em.    
 
             Reijmyre som ovan Knut Reimers sekrt. 
  
             Justeras                           
                 
             H. Eklund,    
 
Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings sammanträde i samlingslokalen onsdagen den 15/8 1917 
 
§ 1.           Sammanträdet öppnades av ordf. kl 9 em. 
 
§ 2.           Som nya medlemmar anmäldes Edvin Lindholm, Erik Nordström, Sven Kjellgren, Emanuel  
                 Andersson, Nils Gustafsson, Sten Kjellgren Och Bernt Lundqvist .Samtliga 7 pers. godkändes. 
 
§ 3.          Basar kommittén rapporterade att nettobehållningen blev 52,95. 
 
§ 4.          Frågan angående höjning av årsavgiften f,o,m, nästa år upptogs till behandling och beslöts att höja  
                densamma fr, 1 kr till 2 kr . 
 
§ 5.          Upplästes brev från Fritz Leijkoff i Stockholm med anhållan om 17 kr till stans för förening  
                nålarna godkändes till betalning. 
 
§ 6.          Som föreningen nu har existerat i 12 år beslöts att anordna den sedvanliga årsfesten och bestämde  
                tiden till lördagen den 8 sept. Till festkommitté valdes fem personer näml. Rickard Jonsson,  
                Ernst Kronqvist, Anton Rudin, Ebert Lindhe, och Thure Olsson. 
 
§ 7.          Sammanträdet avslutades kl 10 em. 
 
                Reijmyre som ovan Knut Reimers sekreterare 
  
                justeras          
                 
                H.Eklund            



Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings  12:e årsmöte i samlimgslokalen den 8 sept 1917. 
 
§ 1.       Sammanträdet öppnades av ordf. H. Eklund kl 6.30 em. 
 
§ 2.       Förra årsprotokollet upplästes och godkändes. 
 
§ 3.       Årsberättelse för år 1917 upplästes.                             
 
§ 4.       Revisionsberättelserna för åren 1916-1917 upplästes och beviljades skattmästaren full och tacksam  
             ansvarsfrihet. 
 
§ 5.       Som nya medlemmar ingingo , David Andersson, Ernst Holm, Gunnar Andersson, Thor Flink, Yngve  
             Sandberg, Gösta Karlsson, Erland Helander, å Allan Karlsson. 
 
§ 6.       John Reimers framlade förslag om att föreningen skulle räkna kalenderår, Beslöts att lägga denna  
             fråga i styrelsens händer. 
 
§ 7.       Upptogs förslag om höjanden av årsavgiften, men protesterade Liljestrand föremot och anförde som  
             motiv härtill att föreningens medlemsantal skulle väsentligt minskas, varigenom på inget skulle  
             Vinnas, varför beslöts bibehålla gamla avgiften 1 kr. 
 
§ 8.       Lokalfrågan upptogs till behandling och upptogs åt JohnReimers att ordna densamma. 
 
§ 9.       Beslöts anordna årstävlingar den 21 okt, och utsågs följande tävlingskommite. Ernst Holm, H.  
             Eklund, E. Rosengren, John Reimers, och Knut Reimers. 
 
§ 10.     Ernst Holm föreslog att tävlingskommittén utarbetar förslag till tävling samt framlägger detta vid  
             kommande möte i och för godkännande av föreningen. Bifölls. 
 
§ 11.     Elof Liljestrand anmärkte att mera ordning måste iakttagas vid Parken särskilt vad beträffar material  
             och föreslog att tillsätta en materialförvaltare med årlig lön av 10 kr. som ansvarade för att allt funnes  
             i uppsatta inventarieförteckning över hemtagna materialer godkändes. 
 
§ 12.     Liljestrand föreslog att restaurera materialboden, och att först flytta densamma  från tomtområdet.   
             Bifölls och tillsattes följande 3 personer till flyttningsarbetet, Ernst Holm, Liljestrand, å Eklund. 
 
§ 13.     Till styrelse för det kommande året valdes, som ordf, även nu H. Eklund. Och som övriga ledamöter  
             H. Frisk, Einar Rosengren, samt Knut Reimers å John Reimers. 
 
§ 14.     Till revisorer valdes Axel Kjellgren, och Georg Andersson och som deras suppleanter Fredrik  
             Andersson, o Elof Liljestrand. 
 
§ 15.     Till materialförvaltare med årlig lön av 10 kr, valdes Ernst Holm. 
 
§ 16.     Till tävlingskommitté valdes Ernst Holm, H.Eklund, E. Rosengren, John Reimers å Knut Reimers. 
 
§ 17.     Till kontrollanter för föreningens medaljer samt för idrottsmärket utsågs E. Rosengren, H. Frisk,  
             Ebert Lindhe, och Gerald Ståhl. 
 
§ 18.     Sammanträdet avslutades kl 7.30 em. och höjdes ett 4 falldikt leve för Reijmyre idrottsförening. 
 
             Reijmyre som ovan Knut Reimers sekreterare. 
 
             Justeras.           
                
             Hugo Eklund,                        
 
 
  
 



Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförening sammanträde i samlingslokalen den 8/4 1918.  
 
§ 1.       Sammanträdet öppnades av tillfälligt vald ordf. Ernst Holm kl 9.em. 
 
§ 2.       Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes till justering. 
 
§ 3        Som nya medlemmar ingingo A. Isaksson, Erik Larsson, å Nils 
             Karlsson. 
 
§ 4.       Upplästes brev från Österg, Fotbollsförbund ang, deltagande i årets fotbollsserie, Upptogs till  
             behandling och beslöts efter kort diskussion enhälligt att deltaga i densamma. 
 
§ 5.       K.Reimers föreslog att prenumerera på idrottsbladet, för höjandet av intresset för idrott och utsågs G,  
             Ståhl och H. Venell för kommisionärer. 
 
§ 6.      Ernst Holm rapporterade att målstängerna blivit förstörda.David Andersson föreslog att  
            materialförvaltaren skulle ombesörja anskaffandet av nya. Efter någon diskussion utsågs John och  
            Knut Reimers att beställa nya hos Fredriksson Bremyra. 
 
§ 7.      Materialförvaltaren Ernst Holm uppläste inventarielista, varvid många materialer befunnos vara  
            bristfälliga, särskilt diskus och spjut. Beslöts att rekvirera desamma och uppdrogs åt kassaförvaltaren. 
 
§ 8.     Gerald Ståhl vädjade till föreningen att anordna tävlingar för att få idrottsmärket vilket bifölls. 
 
§ 9.     Liljestrand rapporterade att flyttningen av materialboden kostade 5 kr plus insättning av fönster och  
           lagning av kättingar. 
 
§ 10.   Sammanträdet avslutades kl 9.30 em. 
 
           Reijmyre som ovan Knut Reimers Sekreterare. 
  
           justeras        
              
           Hugo Eklund             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 



Protokoll fört vid Reijmyre idtottsförenings sammanträde i samlingslokalen torsdagen den 31 juli 1919. 
 
§ 1.           Sammanträdet öppnades av ordf. H. Eklund kl 8.30 em. 
 
§ 2.           Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes till justering. 
 
§ 3.           Upptogs parkfrågan till behandling med anledning av idrottsplans förintande genom byggande av  
                 egna hem å densamma. J.Reimers meddelade att föreningen erhöll ett slags kontrakt av bolaget att  
                 få disponera parken, när avslaget från egnahemskommittén för idrottens befrämjande begärdes å  
                 vilket en kopia skulle finnas i arkivet. 
                 Algot Botin höll ett längre anförande och redogjorde för huru Parken ursprungligen kom till stånd.  
                 Ansåg att det arbete som där nerlagts ej med pengar kunde betalas, varför han yrkade på att  
                 föreningen under inga förhållanden fick släppa parken utan ersättning.       
                 Föreslog att de som event, uppvaktade vederbörande i denna sak skulle förnimma om Direktör  
                 Kjellgren löfte. När parken första gången iordningsställdes att hans löfte var lika säkert som  
                 skriftligt på att föreningen fick disponera densamma. 
                 J. Reimers meddelade att beräkningen av kostnaden för parken iordningsställande när anslaget från  
                 centralkommittén begärdes uppgick till 700 kronor. Men begärdes enbart för grusning, körning 
                 etc, och erhölls endast kr 250. men ansåg att det arbete som med hjälp av dessa pengar nerlades  
                 kunde värderas till 700-800 kr. 
                 Eklund föreslog att tillsätta en kommitté att uppvakta direktör K. Fritz Venell ansåg lämpligt att ha  
                 ny plats för plan i förslag. Beslöts föreslå Lillgärdet.  
                 Tillsattes följande personer: Hugo Eklund, John Reimers, och Knut Reimers. Den sistnämde  
                 anmodades att höra sig för hos direktör Kjellgren. 
 
§ 4.          Kjellander framlade förslag om årsfest. Beslöts anordna denna i samband med årsmöte lördagen  
                den 16 aug, med årsmötets början kl 5 em.  John Reimers föreslog att årsavgiften för de två senaste  
                åren skulle erläggas före denna fest, vilket godkändes, Till festkommitté valdes Axel Kjellgren,  
                Gerhard Ståhl, Rickard Jonsson, Fritz Venell, Thor Rudin, Verner Lindberg, 
                Beslöts  inbjuda damer samt att anordna servering av kaffe ,saft och bakelser, samt att anmoda  
                orkester Lyran att utföra dansmusiken  Gerald Ståhl föreslog anordning av tävlingar, särskilt 
                Löpning 1500 mtr varpå vandringspris finnes. Beslöts anordna dessa efter årsfesten.  
 
§ 6.          Sammanträdet avslutades kl 9.30 em. 
 
                Reijmyre som ovan Knut Reimers sekrt. 
 
                justeras   
    
                Nils Stenqvist   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings extra sammanträde å samlingslokalen torsd. 4 april 1921. 
 
§ 1.          Till att leda dagens förhandlingar samt för kommande sammanträden intill kommande årsmöte  
                valdes Nils Stenqvist. 
 
§ 2.          Upptogs parkfrågan till behandling. K. Reimers rapporterade underhandligen med disp, Håkansson  
                samt arrend, Larsson vilka lett till det glädjande resultatet att ny idrottsplan erhållits i form av gärde 
                gränsande intill norra egnahemsområdet. Diskuterades frågan huru planen skulle på bästa sätt  
                iordningsställas och godkände David Anderssons förslag vilket gick ut på att planen som nyligen  
                blivit upplöjd, skulle harvas och tillplattas utan att så gräs e,d, å densamma. 
                David Andersson yrkade på att föreningen borde fordra full garanti på att idrottsplatsen fick för  
                framtiden behållas och utsågs fördenskull en kommitté på 5 personer som skulle uppvakta  
                disponent Håkansson i detta ärende.  
                 Kommittén fick följande utseende.  
                 Nils Stenqvist, Gunnar Hellberg, Fritz Venell, Knut Reimers, samt David Andersson.       
                 David Andersson föreslog dessutom tillsättandet av en parkkommitté på 15 personer vilket  
                 godkändes.  
                 Densamma blev följande Nils Hellberg, Gunnar Hellberg, Thor Rudin, David Andersson, Axel  
                 Lund, Fritz Venell, Axel Bäckman, Nils Stenqvist, Nils Gustafsson, Karl Eriksson, Alvar Ståhl,  
                 Harry Eriksson, Karl Frisk, Sixten Nilsson, samt Erik Engvall. Såsom ordförande i nämda   
                 kommitté utsågs Fritz Venell med David Andersson som suppleant. 
 
§ 3.          Fritz Venell yrkade på att materialboden snarast borde flyttas, och hänsköts denna sak till  
                parkkommittén. 
 
§ 4.          David Andersson meddelade att han hade en hoppstav till salu för föreningens räkning till ett pris  
                av kr 1:-  vilket anbud mottogs med tacksamhet. 
 
§ 5.          Med anledning av de stora anslag som i dagarna kommit till den Svenska idrottens förfogande  
                anmodades sekreteraren att tillskriva Riksförbundet med förfrågan huruvida icke föreningen kunde  
                erhålla hjälp till förbättrandet av den erhållna plan och bestämde ansökningsbeloppet till 500  
                kronor. 
 
§ 6.          Sammanträdet avslutades kl 9.30 em. med ett fyrfaldigt leve för R.I.F. 
 
                Reijmyre som ovan Knut Reimers sekrt. 
       
                justeras   
            
                Nils Stenqvist               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings  sammanträde Tisdagen den 10 maj 1921. 
 
§ 1.         Sammanträdet öppnades kl 8.30 em. av t.f. ordf. Nils Etenqvist. 
 
§ 2.         Upptogs parkfrågan till behandling och framlades förslag av Thor Rudin, att betalningen till de  
               medlemmar som arbetat med planens iordningsställande måtte ske i form av fotbollsskor åt 1 a laget 
               vilket efter en stunds diskussion godkändes. 
 
§ 3.         Framkom förslag om att hopsätta fotbollslag men beslöt hänskjuta detta åt resp, kaptener. 
 
§ 4.         K.Reimers föreslog anordnande av en fest å dansbanan under stundande Pingsthelg, för att bestrida  
               de kostnader som uppstå genom inköp av fotbollar. Förslaget bifölls och tillsattes följande  
               festkommitté av 7 personer nämligen, Uno Karlsson, G. Hellberg, Karl Frisk, 
               Thor Rudin, Alvar Ståhl, Erik Engvall, Nils Stenqvist. Beviljades ansvarsfrihet åt kommittén. 
 
§ 5.         Sammanträdet avslutade kl 10.30 em. 
 
               Reijmyre som ovan Knut Reimers Sekrt. 
 
               justeras,    
        
               Nils Stenqvist.              
 
 
Protokoll fört vid extra sammanträde å samlingslokalen Torsdagen den 19 maj 1921. 
 
§ 1.        Sammanträdet öppnades av t,f, ordf. N. Stenqvist  kl 7 em. 
 
§ 2.        Inlämnade rapport från festkommittén och utvisade densamma en nettobehållning av kr, 140:- från  
              den avhållna festen, varför festkommittén är all heder värd. 
 
§ 3.        Inkom meddelande at priset på fotbollsskor är 26 :- pr par med en rabatt på 12%. Beslöts beställa 12  
              par under förutsättning att föreningen beviljas en rabatt på 15 % . 
 
§ 4.        Beslöts tillskriva Igelfors I F. Med inbjudan till fotbollsmatch söndagen den 29 maj kl 2 em. 
 
§ 5.        Meddelades uppsättning å lag I vilket hade följande utseende. 
              Målvakt  E. Lindholm,  hb. Sixten Nilsson, vb. Fritz Venell, vh. Alvar Ståhl, ch. David Andersson,  
              hh. N. Stenqvist, vy. G. Hellberg, vi. O Rosell, cf. E. Engvall, hi. F. Rudin, hy. K. Frisk, 
 
§ 6.        Sammanträdet avslutades kl 8 em. 
 
              Reijmyre som ovan Knut Reimers. sekrt. 
                          
              justeras.                         
                
              Nils Stenqvist   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protokoll fört vid sammanträde å samlingslokalen Fredagen den 7 okt. 1921. 
 
§ 1.        Sammanträdet öppnades av t.f. ordf. N. Stenqvist  kl 6 em. 
 
§ 2.        H. Fingal  föreslog upprättande av en fotbollskommitté som hade till uppgift att hopsätta lag för varje  
              match, då i annat fall en hop stridigheter uppstå. D. Andersson poängterade att en sådan kommitté är 
              nödvändig och att den bör bestå av personer utom laget, och skulle lagets kapten tillhöra densamma,  
              nämda förslag godkändes, och utsåg följande 5 personer  F. Rudin, ( kapten) F. Eklund, Josef    
             Eriksson, H. Venell, samt H. Frisk. 
 
§ 3.        F .Rudin föreslog omval av kapten för laget och valdes på nytt enhälligt nämnda person. 
 
§ 4.        D. Andersson meddelade att de fotbollsskor som dir. Westén som lånat ej tillbakalämnats, och  
              beslöts sända räkning å desamma till Dir. Westen. 
 
§ 5.        D. Andersson föreslog till sist anordnande av en enkel årsfest i samband med med årsmöte, varvid  
              musik såpor borde kunna ordnas av föreningslemmarna. Och lovade följande 3 personer ombesörja  
              musiken näml. G. Hesse, R. Högfeldt samt K. Adersson. Tillsattes en lokalkommitt bestående av 3  
              pers, näml, N. Stenqvist, F. Rundin, och G. Hellberg, och uppsköts vidare bestämmelsen till  
              nästkommande möte. 
 
§ 6.       Sammanträdet avslutades kl 7.15 em. 
 
             Reijmyre  som ovan Knut Reimers sekrt. 
                      
             Justeras.                             . 
                  
             Nils Stenqvist                 
 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde å samlingslokalen Tisdagen den 19 okt. 1921. 
 
§ 1.          Sammanträdet öppnades av ordf. kl 6 em. 
 
§ 2.          G. Hellberg meddelade att lokalen skulle erhållas gratis till stundande årsfest mot att densamma  
                 skurades. 
 
§ 3.          Upptogs frågan om vilken dag årsfesten skulle hållas och bestämdes lördagen den 23 okt, med  
                början kl 1/2 9em. Tillsattes en festkommitté på 5 personer näml. John Gustafsson, Roland  
                Högfeldt, Karl Frisk, Yngve Sandberg, å Karl Andersson, och beviljade kommittén full 
                ansvarsfrihet. Beslöts inbjuda damer. 
 
 § 4.         Sammanträdet avslutades kl 7 em.    
 
                Reijmyre som ovan Knut Reimers. sekrt. 
    
                justeras               
      
                Nils Stenqvist                                         
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförening sammanträde i samlingslokalen tisdagen den 21 mars 1922. 
 
 
§ 1.       Sammanträdet öppnades av ordf. kl 7 em. 
 
§ 2.       De två senaste mötenas protokoll upplästes och godkändes till justering 
 
§ 3.       F. Rudin föreslog nya val av fotbollskommitté och omvaldes samma som föregående år. 
 
§ 4.      Upptogs frågan ang. fotbollsserien till behandling och uppdrogs åt sekreteraren att tillskriva  
            fotbollsförbundet i denna sak för att möjligen få någon ekonomisk hjälp innan densamma beslutades. 
 
§ 5.      D. Andersson föreslog att föreningen borde göra ett upprop i idrottsbladet för att på detta sätt få  
            förbättrad ekonomi genom vädjan till bättre lottade föreningar och uppdrogs detta åt sekreteraren. 
 
§ 6.      D. Andersson föreslog anordnande av bal Påskafton för att på detta sätt få in pengar, vilket beslöts och  
            tillsattes följande festkommitté med full ansvarsfrihet, näml. D. Andersson, G. Andersson, F. Rudin,  
            G. Hellberg, & K. Frisk. 
 
§ 7.      Beslöts anordna årsmöte när svar från fotbollsförbundet ingått. 
 
§ 8.      Sammanträdet avslutades kl 8.em. 
 
            Reijmyre som ovan Knut Reimers sekrt. 
                 
            Justeras           
                
            Nils Stenqvist                                 
 
 
 
Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförening sammanträde å samlingslokalen  fredagen den 19 maj 1922. 
 
 
§ 1.           Sammanträdet öppnades av v. Ordf, kl 9.15 em. 
 
§ 2.           Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes till justering. 
 
§ 3.           Som ny medlem ingick Martin Sterner. 
 
§ 4.           Rapporterades att den avhållna festen inbringat 125 kr. 
 
§ 6.           För att förbättra föreningens ekonomi beslöts anordna fest vid dansbanan i Regna kommande  
                 pingsthelg och utsågs följande kommitté. David Andersson, Georg Andersson, Gunnar Hellberg,  
                 Thor Rudin, Karl Frisk, Kurt Karlsson,  
 
§ 7.           Mötet avslutades kl 10 em. 
 
                 Reijmyre som ovan Knut Reimers. Sekrt. 
       
                 justeras   
                              
                  
 
 
 
  
 
 
 



Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings sammanträde å samlingslokalen tisdagen den 30 maj 1922. 
 
 
§ 1.          Sammanträdet öppnades av tillf. Vald ordf  J. Sjöström kl 9.em. 
 
§ 2.          Upptogs festfrågan för pingsthelgen till behandling. G. Hellberg meddelade att kommittén hade  
                slopat festen i Regna på grund av att omkostnaderna skulle ställa sig för höga. 
                Thor Rudin föreslog anordnandet av fest vid dansbanan i Reijmyre i likhet med föregående år,  
                vilket bifölls, och bestämde att festen  
                Skulle hållas lördag o söndag + måndag med servering av kaffe på söndagen. Musiken åtog sig  
                Roland Högfeldt och Gustav Hesse. Dessutom utsågs följande festkommitté av 12 personer, näml.  
                N. Stenqvist, D. Adersson, G. Hellberg, F. Rudin, Thure Olsson, G. Andersson, F. Eklund,  
                H. Venell, E. Nordström, Allan Carlsson, Alvar Ståhl, Martin Sterner. 
                Entrè  till festplatsen bestämdes till 15 öre. 
 
§ 3.         Beslöts inbjuda fotbollslag från Norrköping i samband festen.   15. 
 
§ 4.         Sammanträdet avslutades kl 9.45 em. 
 
               Reijmyre som ovan Knut Reimers Sekrt. 
     
               justeras.    
          
                
 
Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings sammanträde å samlingslokalen onsdagen den 5 juli 1922. 
 
 
§ 1.        Sammanträdet öppnades av undertecknad kl 9.15em. 
 
§ 2.        Som ny medlem ingick Olof Pettersson. Utträde ur föreningen begärdes av Elof Jansson. 
 
§ 3.        Upptogs frågan ang. fotbollslag med anledning av flera spelare utgång ur laget. Efter en stunds  
              diskussion beslöts hänskjuta denna fråga till fotbollskommittén. 
 
§ 4.        Beslöts anordna årsfest i samband med årsmöte lördagen den 19 aug, och uppdrogs åt R. Högfeldt &  
              G. Hellberg att ordna lokal & musikfrågan. 
 
§ 5.        Bestämde att årsavgifterna för år 1921 måste inbetalas före den 16 augusti, och utsågs Roland  
              Högfeldt & G. Hellberg att inkassera desamma. 
 
§ 6.        Till att granska det gångna årets räkenskaper utsågs Roland Högfledt och G. Hellberg. 
 
§ 7.        Sammanträdet avslutades kl 10 em. 
 
              Reijmyre som ovan Knut Reimers Sekrt. 
 
              justeras     
          
                 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings sammanträde å samlingslokalen fredagen den 4 aug, 1922. 
 
§ 1.          Sammanträdet öppnades av tillf. Ordf. J. Reimers kl 8.30 em. 
 
§ 2.          G. Hellberg rapporterade att lokalen är ledig den 19/8 för årsfesten samt att oktetten Lyran spelar  
                mot ersättning av 25 kr. Beslöts att endast ha kaffe och dans  å festen, samt event. Folklekar och  
                utsågs en festkommitté, bestående av 5 personer, nämligen Roland Högfeldt  Thor Rudin,  
                Olle Pettersson., F. Venell, samt Herman Johnsson. Bestämdes att festen skulle börja kl 1/2 9.em. 
 
§ 3.          Till kapten för nästa fotbollsmatch valdes Gunnar Hellberg. 
 
§ 4.          Föreslogs at anmoda fotbollsklubben Göta att ingå som II lag i R.I.F.  och skulle svar härom  
                inkomma till årsmötet. 
 
§ 5.          Sammanträdet avslutades kl 9 em. 
 
                Reijmyre som ovan  t.f.  sekrt. 
      
                justeras,                   
        
 
Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings sammanträde å samlingslokalen fred. den 9 mars 1923. 
                 
§ 1.          Sammanträdet öppnades av undertecknad kl 8.45 em, 
 
§ 2.          Föreslogs anordna en avskedsfest för idrottskamraten David Andersson med anledning av hans  
                förestående avflyttning från Reijmyre. Vilken enhälligt beslöts och skulle densamma äga rum 
                på hotellet. Uppdrogs åt sekreteraren att köpa en silverbägare, vilken samtidigt skulle överlämnas. 
 
§ 3.          Frågan om anordnandet av en  vårbasar  upptogs till behandling. Beslöts enhälligt att anordna en  
                sådan och skulle den äga rum i mitten av april. Beslöts beställa tryckta affischer. Festen skulle  
                räcka två dagar och dans anordnas båda dagarna. Till att vidare ordna med basarens detaljer och att  
                göra överenskommelse med orkestern Lyran om musik utsågs följande 5 mannakommitté 
                H. Venell, H. Rylen, G. Andersson, Thor Rudin & Fritz Venell. 
                Beslöts att efter det denna kommitté sammanträtt och gjort förberedelse för basaren kalla ett nytt  
                sammanträde varvid basarkommittén skulle kompletteras med minst 5 man ytterligare.  
                Kommittén  tillerkändes full ansvarsfrihet. 
 
§ 4.          Sammanträdet avslutades kl 9.30 em. 
 
                Reijmyre som ovan Knut Reimers. Sekrt. 
 
                Justeras,    
             
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protokoll fört vid Reijmyre idrottsförenings sammanträde å samlingslokalen tisd. den 27 mars 1923. 
 
 
§ 1.          Sammanträdet öppnades av tillf. Vald ordf. Roland Högfeldt kl 8.45 em. 
 
§ 2.          Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes till justering. 
 
§ 3.          Upptogs basarfrågan till behandling och tillsattes ytterligare 6 personer till festkommittén nämligen,  
                Harry Eriksson, Edvin Lindholm, Evert Björk, Carl Frisk, Erik Engvall, Ture Olsson,  
                H.Venell, som förut valts, utsågs till ordf. i kommittén. 
 
§ 4.          Harry Eriksson föreslog att lokalen skulle skuras av medlemmarna själva vilket godkändes. 
 
§ 5.          Frågan angående deltagande i fotbollsserien upptogs till behandling, och uppdrogs åt sekreteraren  
                att pr, telefon sätta sig i förbindelse med sekreteraren i Östergötlands Fotbollsförbund, för att  
                erhålla besked huruvida föreningen tillätes deltaga i densamma. 
 
§ 6.          Sammanträdet avslutades kl 9.30 em. 
 
                Reijmyre som ovan Knut Reimers. Sekrt. 
   
                justeras.                    
          
     
 
Protokoll fört vid R.I F. s  sammanträde å samlingslokalen Torsd, den 31 maj 1923. 
 
§ 1.       Sammanträdet öppnades av undertecknad kl 9. em. 
 
§ 2.       Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes till justering. 
 
§ 3.       Föreslogs bjuda fotbollslaget på kaffe vid kommande matcher vilket godkändes. 
 
§ 4.       H. Venell föreslog att för framtiden inträde skulle tagas vid matcherna i ställes som hittills kollekt  
             bifölls. Harry Eriksson föreslog tillsättande av en parkkommitté av 5 personer vilket bifölls, och  
             valdes följande personer. Thure Olsson, ( vid grinden) Harry Eriksson, ( dito) samt H. Fingal, E.  
             Lindholm, & H Rylèn. Att ordna vidare detaljer hänskjöts åt kommittén. På förslag av Thor Rudin  
             beslöts inköpa läskedryckert ill kommande matcher, av bilen från Norrköping, och upplät H. Rydell  
             sin källare för ändamålet. Betr. Förtjänsten å försålda läskedrycker bestämdes att denna skulle tillfalla  
             föreningen, men skulle kommittén såväl som laget bjudas på kaffe vid varje match. 
 
§ 5.       John Reimers rapporterade att virke till skåp i materialboden erhållits gratis av bolaget.  
             Rapporterade vidare att vårbasaren inbringat kr 506:- netto. 
 
§ 6.       Beslöts att årsavgift för 1922 skulle inbetalas nu, samt för 1923 till årsfesten i höst. 
 
§ 7.       Ang. reseersättning för främmande fotbollslag föreslog Fritz Venell att kr 20 :- skulle bestämmas för  
             alla lag från Norrköping. Lag från övriga orter skulle sekrt i samråd med kaptenen för laget få  
             bestämma reseersättning för. 
 
§ 8.      Sammanträdet avslutades kl 10 em. 
 
            Reijmyrer som ovan. Knut Reimers. Sekrt. 
 
            justertas    
          
              
 
 
      



Protokoll fört vid R.I.F.s sammanträde åsamlingslokalen Torsd, d. 21 juni 1923. 
 
§ 1.         Sammanträdet öppnades av tillf. Vald ordf, G. Hellberg kl 9 em. 
 
§ 2.         T. Rudin föreslog anskaffandet av diskus, kula, spjut, vilket bifölls. 
 
§ 3.         Beslöts anordna friluftsfest å Bråtudden den 28 - 29 juli och utsågs följande festkommitté.  
               G. Hellberg, H. Eriksson, Uno Björk, Ture Olsson, Karl Frisk, H. Venell, Thor Rudin, H. Fingal,  
               H. Rylèn, E. Lindholm, samt Evert Björk. 
 
§ 4.         Förfrågan angående tävlingen i Finspång " Från sjö till sjö " beslöts och hänsköts detta till  
               G. Hellberg & T. Rudin. Samma personer utsågs att upptaga anmälningar till  eventuellt stafettlag i  
               Reijmyre. 
 
§ 5.         Att upptaga årsavgiften utsågs H. Fingal & H. Rylèn. 
 
§ 6.         Sammanträdet avslutades  kl 10em. 
 
               Reijmyre som ovan. Harry Rylèn. t.f. sekrt. 
    
               Justeras.                   
      
           
Protokoll fört vid R.I.F.s sammanträde å samlingslokalen Måndagen den 3 sept. 1923. 
 
§ 1.         Sammanträdet öppnades under ledning av E. Lindholm kl 8.30 em. 
 
§ 2.         Som nya medlemmar ingingo E. Bäckman, och G. Rudin. 
 
§ 3.         Serie frågan upptogs till behandling med anledning av V.I.F.s meddelande att slopa I sta omgången,  
               samt slutspela samman å en dag i Vingåker. Beslöts att inte godkänna detta med mindre än att R.I.F.  
               fick räkna 10 poäng från I sta omgången som föreningen faktiskt har tillkämpat sig. 
 
§ 4.         Beslöts att R.I.F.s 18 de årsmöte skulle äga rum den 8 okt, samt årsfest hållas den 13 okt. 
 
§ 5.         Sammanträdet avslutade kl 9.30 em. 
                         
               Reijmyre som ovan Harry Rylèn. T.f. sekrt. 
 
               justeras,                                            
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protokoll fört vid R.I.F.s sammanträde å samlingslokalen Torsd, 20 sept. 1923. 
 
§ 1.         Sammanträdet öppnades av t.f. ordf. H. Fingal kl 8.30 em. 
 
§ 2.         Som nya medlemmar ingingo Rune Wenell, E. Hermansson, Bror Carlsson, Alrik Andersson Erik  
               Gustafsson, Levi Jansson, Ernst Carlsson, Alfans Heintze, Erik Herman Carlsson. 
 
§ 3.        Frågan om årsmötet & årsfesten upptogs till behandling och ändrades föregående beslut så till vida  
              att allt skulle äga rum samma dag och bestämdes lördagen den 6 okt, eller om lokalen var upptagen  
              nämnda dag, den 20 okt.Beslöts avhålla årsmötet kl 1/2 9. em. alltså omedelbart före festen.     
              Till festkommitté valdes följande 7 personer, Erik Engvall, Ture Olsson, H. Rylèn, Y. Sandberg, H.  
              Fingal, Axel Lundh, samt Bror Carlsson. Att upptaga anmälan utsågs E.Engvall & T.Olsson, samt  
              H.Fingal. 
              Beslöts att hyra ork. Lyran till festen. Beslöts inbjuda damer samt bjuda på kaffe å saft, Bröd skulle            
              köpas bagare Lundqvist, samt tårta hos fru Heintze. Vidare beslöts att lokalen skulle skuras dagen  
              före festen. 
 
§ 4.        G. Hellberg föreslog att låta gravera den av Fotbollslaget erövrade pokalen, vilket godkändes och  
              uppdrogs åt sekrt, att i samråd med  Hellberg ordna saken. 
 
§ 5.        G. Hellberg föreslog vidare att föreningen skulle tilldela W. Wester ett hederspris i form av en  
              glaspokal, samt erkänsla för visat intresse för föreningen vilket med livlighet bifölls, och uppdrogs åt  
              sekrt, att anskaffa lämplig glas till fördelaktigt pris. 
 
§ 6.        H. Reimers föreslog att som erkänsla för de spelare som deltagit i serien och bidragigt till det  
              hedrande resultatet, föreningen måtte till var och en av dem utdela sin medalj vilket livligt bifölls,  
              och uppdrogs åt sekrt, att beställa dylika med grön- vita band. Och i så god tid att desamma  
              kunde utdelas på årsfesten. 
 
§ 7.        Förslag framkom att förnya beställning av förenings nålar men att dessa skulle vara i silver istället  
              för guld, bifölls och upptogs åt H.Fingal att beställa 50 st, hos firman Otting i Stockholm genom 
              F. Leiykoff. 
 
§ 8.        Sammanträdet avslutades kl 10 em. 
   
              Reijmyre som ovan Knut Reimers. Sekrt. 
 
 
Protokoll fört vid R.I.F.s årsmöte lördagn den 6/10 1923. 
 
 
§ 1.        Mötet öppnades av tillf. Vald ordf. H.Hesse kl 8.30 em. 
 
§ 2.        Besköts att mötet som denna gång hölls i samband med årsfesten enbart skulle omfatta  
              styrelseval,och i stället ett fortsatt årsmöte hållas senare. 
 
§ 3.        Till Ordf. valdes Olof Pettersson och till sekreterare omvaldes Knut Reimers. Till kassör föreslogs  
              Hugo Wenell  i stället för John Reimers, men som H. Wenell icke ville åtaga sig uppdraget  
              I den senares frånvaro beslöts bordlägga detta val till det kommande mötet. Till styrelsesuppleanter  
              valdes Harald  Fingal, samt Harry Rylèn.  
 
§ 4.        Mötet avslutades kl 9 em. 
 
              Reijmyre som ovan K. Reimers Sekrt. 
 
              Justeras,          
                  
     
 
 



Protokoll fört vid R.I.F.s sammanträde i samlingslokalen Torsdagen den 31/1 1924. 
 
   
 § 1.           Sammanträdet öppnades av ordf. O. Pettersson kl 8.30 em. 
 
§ 2.            Upplästes de 4 senaste protokollen, vilka godkändes till justering. 
 
§ 3.            Fingal rapporterade om försålda förenings märken, vilka skulle redovisas för kassören. 
 
§ 4.            Till kontrollanter för idrottsmärket föreslogs K. Reimers, H. Fingal, samt G. Hellberg, vilka 
godkändes. 
 
§ 5.            Till materialförvaltare utsågs Tore Pihl samt Erik Karlsson, och skulle upprättande av  
                  inventarieförteckning över samtliga materialer göras av två andra personer, till vilket uppdrag  
                  utsågs G.Hellberg, och H.Fingal.                                  
 
§ 6.            H. Fingal föreslog höjande av årsavgifterna och att desamma skulle erläggas oftare, näml,  
                  årsavgiften till 2:- och att erläggas med 50 öre i kvartalet. Samt tillsättande  av en uppbördsman.  
                  Vidare att kalenderår  skulle räknas. Godkändes men skulle dock förläggas årsmötet. 
 
§ 7.            Beslöts att fortsatt årsmöte skulle utlysas snarast medan kassören & revisorerna G. Hellberg, & R.  
                  Högfäldt sammanträtt. 
 
§ 8.            Sammanträdet avslutades kl 9.30 em. 
  
                  Reijmyre som ovan Knut Reimers  Sekrt.   
  
                  justeras,   
             
      
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Historik över Reijmyre Idrottsförenings arbete under år 1925. 
 
Undertecknad får härmed avgiva en liten historik över arbetet inom R.I.F. under år 1925. 
Det är inte mycket av vikt som kan påpekas inom idrottsverksamheten under 
Det gångna året.  Det enda som kan sägas vara av någon särskild betydelse och på samma gång heder för 
föreningen, är att dess fotbollslag under sommaren kvalificerat sig, för att så säga matchen uppåt, de har ju 
nämligen ställt sig som segrare i den fotbollsserie de deltagit i och får de under årets sommar rycka upp i en 
högre serie. Den fria eller allmänna  idrotten vilken många gånger varit på fot inom föreningen har icke heller 
under år 1925 gjort några framsteg, men som skuld därtill får vi väl anse orsaken den att det saknas ledare och 
får vi på samma gång hoppas att (försyven) ? i en snar framtid blir oss behjälplig för den sakens ordnande. 
För att nu övergå till det direkta föreningslivet så har man ju knappt märka att en förening existerat och 
skulden därtill får i stort sätt läggas på styrelsen till last dock inte enbart, utan även medlemmarna. Slöheten 
för föreningens arbete har gjort sig gällande över hela linjen. Under året har avhållits 2 möten, vilket får anses 
alldeles för lite. Dessutom en sak som bör påpekas är den att största delen av medlemmarna icke erlagt sina 
avgifter till föreningen, kassans ställning kan icke på tet viset bli tryggad. Därför bör vi komma överens om 
att punktligt erlägga våra avgifter till föreningen, när vi nu ingår på det nya arbetsåret ! Ja som synes så har 
det varit ett ganska mörkt år inom Reijmyre Idrottsförenings historia. Därför låt oss nu när vi börjar det nya 
arbetsåret försöka få till stånd ett bättre planlagt arbete inom föreningen och det skall nog lyckas om vi 
gemensamt tar itu med arbetet. Ingen medlem inom föreningen får ställa sig likgiltig för saken. Enighet ger 
styrka är ett ordspråk ! Ja om vi även på detta område är eniga om vad som bör göras för idrottens framgång 
ställer vår hjälp till förfogande så skall vi säkert nästa årsmöte kunna se tillbaka på en ljusare period !  
Låt därför komma överens om att göra vad vi kan för föreningen under detta år.    
 
Reijmyre den 19 jan. 1926. 
Olov Pettersson. 
Ordf. 
 
Protokoll fört vid Reijmyre I F. månd den 4 jan. 1926. 
 
§ 1.        Mötet öppnades av ordf. Olov P. Kl 8 em. 
 
§ 2.        Till inträde i föreningengodkändes Frank Filipsson. 
 
§ 3.        Frågan angående föreningens nuvarande ställning diskuterades å ansågs att föreningen om den  
              skulle fortsätta sin verksamhet skulle den helt och hållet omläggas på en ny bog för som det nu var  
              kunde det ej fortgå. Gunnar Hellberg framkom med förslag om att avhålla ett årsmöte någon tid  
              längre fram för att om möjligt var ordna föreningens oroliga ställning. Vidare beslöts att  
              medlemmarna till årsmötet skulle inkomma med motioner på frågor som de ville ha klarhet uti, ordf  
              fick i uppdrag att ordna med lokal o tid för årsmötet avhållande. 
 
§ 4.        Årsfestfrågan bordlades till årsmötet. 
 
§ 5.        Ett förslag om att föreningen skulle avhålla någon slags inkomstbringande fest för att därmed stärka  
              sin ekonomi, frågan dryftades en stund å beslöts att välja en kommitté på 3 st som i uppdrag att höra 
              efter lokalen när den var ledig å till årsmötet framkomma med förslag hur, å i vilken stil  
              tillställningen bäst kunde göras å valda blevo Gunnar H, Karl Frisk å undertecknad. 
 
§ 6.        För att tillmötesgå Tholtorps Idrotttsförening anhållan om att få spela en bandymatch här sönd. Den  
              10 dennes uppsattes ett bandylag i vilket var det första som R.I.F. presenterat i match mot några  
              främmande gäster å fick detta följande utseende från mål Alfon H, Olof Törnqvist, Gustav Rudin,  
              Hubert Hjälm, Knut Andersson, Harald Fingal, Henry Nilsson, Evert Bäckman, Holger Filipsson,  
              Axel Lundh, ( kapten) Evert Eklund, reserv, Frank F. 
 
§ 7.        Mötet avslutades kl 9.25 em. 
 
              Reijmyre som ovan Harald Fingal. Vice sekrt. 
                
  
 

Var detta det sista mötet? 
Man vet att Reijmyre Glasbruk lades 
ned 1926 och många flyttade från orten. 
Men vad hände med Idrottsföreningen? 




