
 
Protokoll fört vid sammanträde för återupplivande av Reijmyre Idrottsförening den 28 /4 1932. 
 
 
§ 1.         Sammanträdet öppnades av Löjtnant Lagerkrans med anförande över idrotten och dess betydelse. 
 
§ 2.        Till mötes ordf, valdes enhälligt Löjtnant Lagerkrans. 
 
§ 3.        Till förenings styrelse valdes. Ordförande. Löjtnant Lagerkrans vice ordf. Verner  Pettersson.  
              Sekrt. H. Rylèn, skattmästare Harry Pihl, övriga ledamöter: Thore Pihl, Holger Persson. 
  
§ 4.       Föreningens namn Reijmyre Idrottsförening.  
 
§ 5.       T. Pihls förslag om sättandet av årsavgifter till 1:- godkändes. 
 
             Reijmyre som ovan Harry Rylèn. Sekrt. 
                          
             Justertas,   
  
             Lars Dahlin     Martin Karlsson.  
       
               
Protokoll fört vid Styrelsesammanträde i Willan. Ordf. Löjtnan Lagerkrans.   Datum ??: 
 
§ 1.       Samtala med arrendator Rådenstein, Rosenlund, beträffande upplåtelse av mark för idrottsplats vid  
             Kalafallabacken åt Söderbogen till samt vid Trollkottebo.  
 
§ 2.      Undersöka möjligheterna för bildandet av ett stabilt bollslag uppdrogs åt Thore Pihl och Holger  
            Person.     
 
 
 
 Protokoll fört vid Styrelsesammanträde den 12/5 1932 Olof W. Pettersson. 
 
§ 1.     Tillskriva Domänstyrelsen och försöka återfå gamla idrottsplatsen uppdrogs åt sekerteraren. 
 
  
 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 25/5 1932 ordf. löjtnant Lagerkrans.  
 
§ 1.      Samtala med arrendator Ottosson om möjligheten att arrendera idrottsplats.  
 
§ 2.      Avslag från vederbörande arrendator å Eriksberg att återfå gamla idrottsplatsen. 
  
 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2/6 1932  Ordf. Löjtnant Lagerkrans. 
 
§ 1.     Ordf. meddelade att ej hinder möter från Domänstyrelsens sida bara vederbörande arrendator giver  
           tillåtelse. 
 
§ 2.     Beslöt framlägga för föreningen vid påföljande möte, beträffande idrottsplats den av arrendator  
           Ottosson föreslagna vid Lunde för ett arrende av 125 kr  per år. 
   
 
 
 
 
 
 
 



Protokoll fört vid sammanträde med Reijmyre idrottsförening Den 12/6 1932  
                                                       under Löjtnant Lagerkrans ordförandeskap. 
 
§ 1.          Till justeringsmän valdes Bertil Johansson  Evert Olsson. 
 
§ 2.          Till styrelsesuppleanter valdes Harry Eriksson, Bremyre  Lennart Eriksson  Bremyre. 
 
§ 3.          Revisorer: Bertil  Johansson, Erik Pihl, suppl. Axel Nilsson Gerard Kessmeier. 
 
§ 4.          Beslöts att arrendera den av Herr Ottosson, upplåtna platsen vid Lunda för 125:- kr. pr år.  
                Arrendetiden 3 år.      
 
§ 5.          Bertil Andersson utsågs till ref, för Folkbladet och Dagbladet. 
 
§ 6.          Ledare för arbetet å idrottsplatsen, Olle Törnqvist, Levi Lindberg. 
 
§ 7.          Holger Persson åtog sig insamling.   
 
§ 8.          Avslog till Ö.F.F. om deltagande i serie. 
 
                Reijmyre som ovan Harry. sekrt. 
 
                Justeras    
             
                Lars Dahlin H. Karlsson. 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med R.I.F. den 9/7 1932 Ordf. Olof Pettersson. 
 
§ 1.       Val av festkommitté till fest den 16-17 juli vid Västralund. 
             Följande blev valda. 
             Vid fiskdammen Gunnar Gustafsson 
 " Tore Johansson 
 
             Entrè   Holger Persson 
  Ivar Gustafsson 
 
             Konditori Carl- Gustaf Hansson 
                    "   Gunnar Karlsson 
            
             Skjutbana  Erik Steèn 
                    "   John Eriksson 
      
             Dansbana  Thore Pihl 
                    "     Levi Lindberg 
 
             Varm Korv  Harry Pihl 
 
§ 2.       Beslöts inköpa från Lithografiska A B. Norrköping 1000 st Dansbiljetter  samt 1000 st entrèbiljetter  
             märkta R.I.F.  
     
             Reijmyre som ovan Harry Rylèn sekrt. 
                
             Justeras,            
             
            Lars Dahlin           H. Karlsson. 
 
 
 
   



 Protokoll fört vid extra sammanträde den 28/7 1932             
 
§ 1.         Mötet öppnades av vice ordf. W. Pettersson kl 9 em. 
 
§ 2.         Som ny medlem ingick Erik Karlsson.  
 
§ 3.         T. Pihl rapporterade att en del materialer vore hemkomna och att 50:- kr avbetalats å desamma  
               rapporten godkändes. 
 
§ 4.        Beslöts på förslag av Axel Nilsson att ur kassan taga ett belopp av 15:- för inköp av priser till dem  
              som deltogo i R.I.F.s cykellopp för en tid sedan, samtliga startande skulle erhålla priser.  
              Att inköpa nämnda priser valdes T. Pihl, W. Pettersson, & H. Pihl.   
 
§ 5.        Ang. föreningens fest i Västra Lund söndagen den 31 juli beslöts att ingå för fulla anordningar.   
              En kommitté på 8 personer valdes. 
              Vilken fick full ansvarsfrihet. Valda blevo  Axel Nilsson, Tore Pihl, Oskar Andersson,  
              John Eriksson, Erik Karlsson, Olle Pihl, Harry Pihl, W. Pettersson, å Bror Höglund. 
 
§ 6.        Att sälja inträde vid matchen den 31 juli valdes Ossian Wall, Harry Pihl, Erik Steen & Kjell  
              Lindberg. Att förestå serveringen G. Hansson Linjemän Olle Pihl, Ivar Gustafsson. 
 
§ 7.        Till fotbollsutskott valdes W. Pettersson, Harry Pihl, Ossian Wall, Levi Lindberg, med bitr, av lagets  
              kapten. 
 
§ 8.        En kommitté tillsattes som fick i uppdrag att ställa fotbollsplanen i speldugligt skick till söndag den  
              31 juli, då alltsammans skulle tagas i provisoriskt bruk, för matchen mot Östra Eneby S.K. Saken 
              hänsköts till de som arbeta på planen, att inköpa virke till målstänger hänsköts till W. Pettersson.  
 
§ 9.        Mötet avslöts kl 10,15 em. 
 
              Reijmyre som ovan Harry Rylèn. sekrt. 
  
              justeras,                  
      
            Lars Dahlin       H.Karlsson.   
  
Sammanträde den 19/8 1932 Ordf, W Pettersson. 
          
 § 1.    Till styrelse för hanterande av lotteriet och inköp. H.Rylèn T. Pihl, W, Pettersson. 
 
§ 2.     H. Persson föreslog ang, försäljning av läskedrycker vid fotbollsplan godkändes. 
           Överläts åt sekrt. att ordna den saken.  
 
§ 3.     Beslöts att bilda fotbollslag II dräkt och skor lånas av lag I. 
 
§ 4.     För att få bort stenarna vid planen beslöts lån av lastbil. 
 
§ 5.     Följande blevo valda till festkommitté,  W. Pettersson,(ordf,)  Erik Steen, John Eriksson,  
           Gunnar Gustafsson, Erik Karlsson, Olle Dahlèn, Evert Olsson, Bror Haglund, Holger Persson,  
           Tohre Pihl, Olle Pihl, Harry Bäckman, Ivar Gustafsson, Oskar Andersson, Harry Pihl. 
 
§ 6.     Beslöts att uppsättandet av skyllt över vägen.   
 
§ 7.     Inköp av inträdesbiljetter till festen. 
 
§ 8.     Inköp av idrottsmärken gamla modellen. 
 
           Reijmyre den 19/8 1932 Harry Rylèn sekrt. 
 
           Justeras         Lars Dahlin   H.Karlsson.                    



Protokoll fört vid sammanträde den 9/9 1932 ordf, Löjtnant Lagerkrans. 
 
§ 1.       Till vice ordf. efter avg. W. Pettersson valdes Bertil Johansson Åndenäs. 
 
§ 2.       Beslöts att mottaga anmälningar av kvinnliga medlemmar. 
  
§ 3.       Kommitté av tre personer tillsattes för förarbeten till basar den 22-23 okt. i samlingslokalen.  
             Följande blevo valda.Harry Pihl, Tore Pihl, Holger Persson.  
 
§ 4.       Hänsköts åt styrelsen för vidare arbete på fotbollsplanen. 
 
§ 5.       Ingen A-lagsmatch till söndagen. Till kapten i B-laget valdes Oskar Andersson. 
 
§ 6.       Beträffande revidering, bestämdes detta sista juni å sista december. 
 
§ 7.       Gymnastik och Brottning införes efter hand. 
 
§ 8.       Justeringsmän . Erik Pihl, Harry Eriksson. 
 
§ 9.       Rapport från sista festen. 
 
             Reijmyre som ovan Harry Rylèn. Sekrt. 
 
             Justeras,   
 
             Lars Dahlin              H. Karlsson.                                             
 
Protokoll fört vid sammanträde med R.I.F. den 12 okt 1932 Ordf. Löjtnant Lagerkrans. 
 
§ 1.      Till festkommitté den 22-23 okt, blev följande valda. Erik Pihl, Tore Pihl, Harry Pihl, Holger Persson,  
             Lasse Dahlin, Ossian Wall, John Leijkauff, Bror Haglund, Olle Dahlin, Stig Wall, Tore Johansson. 
 
§ 2.       De som så önskade erhålla lotter istället för kontanter för arbete å idrottsplatsen. 
 
§ 3.       Entrèn till dansen 75 öre för herrar  och 75 öre för damer. 
 
             Reijmyre som ovan Harry Rylèn Sekrt. 
  
             Justeras,                         
                 
             Lars Dahlin       H. Karlsson                     
                                     
Protokoll fört vid sammanträde med R.I.F. den 16/1 1933 Ordf. Thore Pihl.   
 
§ 1.        Beslöts om dans den 28/1-33 i samlingslokalen. 
 
§ 2.        Festkommitté: Ordf,  H. Pihl, Gunnar Gustafsson, Holger Persson, Sven Andersson, Rickard  
              Moberg, Tore Johansson,Stig Wall, Köket: Ada Wall, Ingeborg Törnqvist. 
 
§ 3.       Beslöts tillskriva idrottsföreningar att besöka dansen den 28/1. 
 
§ 4.       Uppdrogs åt Holger Persson Sven Andersson, att undersöka möjligheten att bilda Bandylag, 
 
§ 5.       Uppbördsmän av inbringandet av årsavgiften, resterande och för kommande året, Erik Pihl, Ivar  
             Gustafsson. 
 
§ 6.       Att underhandla med logens amatörteater för uppförande av en pjäs uppdrogs till Erik Pihl, Holger  
             Persson, Ivar Gustafsson. 
             Reijmyre som ovan Harry Rylèn Sekrt. 
             Justeras.     Lars Dahlin    H. Karlsson. 



Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 20/2 1933. 
 
§ 1.     Årsavgiften på föredragningslista till årsmötet den 26/2. 
 
§ 2.     Par. 4 i stadgarna diskuterades på årsmötet . 
 
§ 3.     Beslöts att v. Ordf. skall uppsätta verksamhetsberättelse för varje år att uppläsas vid årsmötet. 
 
§ 4.     Skattemästaren skall omedelbart förelägga revisorerna kassaberättelse. 
 
§ 5.     Årsmötet söndagen den 26, styrelsen samlas kl 6,30 em, årsmötet kl 7. kl 8 anförande av stiftsadjutant  
           Perec Norrköping om idrottens värde. kl 8.30 auktion kaffeservering. 
 
 
 
Protokoll fört vid årsmöte med R.I.F. söndagen den 26  feburari 1933. Ordf. Löjtn. Lagerkrans. 
 
§ 1.     Stadgarna av Svenska Gymnastik och Idrottsföreningars riksförbund antogs. 
 
§ 2.     Att justera dagens protokoll utsågs Landsfiskal Skoog, och Ivar Gustafsson. 
 
§ 3.     Årsberättelsen upplästes och godkändes. 
 
§ 4.     Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes. 
 
§ 5.     Kassarapport och revisionsberätteles  upplästes och godkändes. 
 
§ 6      Till styrelse valdes.  
           Ordf. Löjtnant Lagerkrans                            
           vice  "   Bertil Johansson, 
           sekreterare Harry Rylèn, 
           kassör  Landsf. Skoog 
           övriga ledamöter Tore Pihl, Holger Persson,  
 
§ 7.    Betr, förflyttningen av dansbanan godkändes. 
 
§ 8.    Skidtävling beslöts och uppdrogs till styrelsen att ordna densamma. 
 
§ 9.    Till styrelsesuppleanter valdes Harry Eriksson och Lennart Eriksson. 
 
§ 10.  Till revisorer valdes Erik Pihl och Oskar Andersson suppl, G.Kessmeier och Erik Karlsson. 
 
§ 11.  Prägling av medaljer bordlades till längre fram. 
 
§ 12.  I fotbollsutskottet valdes Tore Pihl ordf. (övriga Axel Lundh, Olle Törnqvist,)  
          Till allmän idrott valdes ordf. Löjtnant Lagerkrans övriga Levi Lindberg, Axel Nilsson. 
  
          Reijmyre som ovan Harry Rylèn Sekrt. 
    
          Justeras,   
            
          Ivar Gustafsson. 

              
 
        
 
 
 
 
 



 Protokoll fört vid extra sammanträde den 7/6 1933 Ordf. Löjtnant Lagerkrans. 
  
§ 1.       Styrelsens beslut att utdela 200:- för arbete vid fotbollsplan godkändes 20% å innestående  
             arbetslöner utdelas. 
 
§ 2.       Rest skulder godkändes. 
 
§ 3.       Betr, uthyrning av festplatsen A. A. S. godkändes  styrelsen föreslog ang, hyra 30:- per kväll + 10 % å  
             nettot. 
 
§ 4.       Inbjudan till instruktionskutsen å Malmslätt antogs. Följande medlemmar (utsågs,) valdes att resa  
             Axel Lundh, Harry Rylèn, Erik Pihl.  
 
§ 5.       Ordningsregler vid Idrottsplatsen.Träning för fotboll, tisdagar och torsdagar 7,30 em. övriga  dagar  
             allm, idrott 7,00. Efter 9.30 em, får ej förekomma någon träning. 
 
§ 6.        B- laget organiseras av fotbollsutskottet. 
 
§ 7.       Belysningsfrågan undersökes. 
 
§ 8.       Anslagstavla vid ( idtottsplatsen) Hyttporten ordnas av Löjtnant Lagerkrans. 
 
§ 9.       Följande nya medlemmar invaldes Ingvar Persson, Sigvard Pihl, Bror Karlsson, Bremyre. Gunnar  
             Eriksson, Bernt Rosell, Harald Söderholm, Holger Johansson, Birger Karlsson, Gösta Pihl, Olle  
             Lindström, Max Eriksson, Filip Hesse. 
 
§ 10.    Till parkkommite valdes Lördagen 10/6 Tore Pihl, ErikSteen. 
                            18/6  Axel Lundh Axel Nilsson 
                       24/6  Elo Lindholm Ossian Wall 
                        1/7   Harry Rylèn Holger Persson,  
            Övriga John Leykuoff Anton Håkansson, Stig Wall, Oskar Andersson, Sven Andersson, Olle Pihl,  
            Alvar Ståhl, Erik Karlsson, Bertil Johansson Martin Sterner. 
    
            Reijmyre som ovan Harry Rylèn Sekrt. 
 
 
 
Sammanträde med R.I.F. lördagen den 28/10 1933 
 
§ 1.         Mötet öppnades av ordförande Löjtnant C Lagerkrans. 
 
§ 2.         Beslöts att anordna gymnastiklektioner (under) 2 timmar i veckan under vintermånaderna.  
               Till gymnastiklokal beslöts att få låna samlingslokalen. 
 
§ 3.         Bandyspelet upptages på vinterprogrammet och hänsköts denna fråga till U.K.  
               att sammansätta ett bandylag. 
 
§ 4.        Till materialförvaltare utsågs Axel Lundh.  
 
§ 5.        Efter anförande av ordf, och kassören om föreningens ekonomi avslutades mötet. 
  
              Reijmyre som ovan   Harry Rylèn   sekrt. 
    
 
 
 
 
 
 
 



Protokoll fört vid årsmöte med R.I.F. lördagen den 4/4 1934. Ordf. Löjtnant Lagerkrans. 
 
§ 1.         Till ordf, att leda dagens förhandlingar valdes Löjtnant Lagerkrans. 
 
§ 2.         Till Justerings män valdes Alvar Ståhl, och Olle Törnqvist. 
 
§ 3.         Årsberättelse upplästes av Ordf. godkändes. 
 
§ 4.         Kassarapport upplästes godkändes. 
 
§ 5.         Revisionsberättelse upplästes av Nils Ringdahl, av föreningen godkänd revisor tillsammans med  
               C.A. Frick  godkändes. 
 
§ 6.        Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
§ 7.        Till Ordf. valdes Löjtnant Lagerkrans för åt 1934, vice ordf, Landsfiskal Skoog.  
              Skattmästare Nils Ringdahl, sekrt, Harry Rylèn, v. sekrt, Axel Lundh,  
              Övriga styrelseledamöter Holger Persson och Axel Lundh.  
              Till suppleanter valdes Lennart och Harry Eriksson Bremyre. 
 
§ 8.       Till revisorer valdes C. A. Frick, och Axel Nilsson suppleant Erik Karlsson och John Reimers.   
 
§ 9.        Till fotbollsutskottet valdes Axel Lundh, Tore Pihl, Olle Törnqvist. 
 
§ 10.      Allm, idrottssektionen Löjtn, Lagerkrans Nils Ringdahl, och Axel Nilsson. 
 
§ 11.      Betr, idrottsplatsfrågan godkändes ordf, förslag att fortsätta arbetet å densamma. 
 
§ 12.      Beslöts att till Domarekursen i Norrköping utse följande medlemmar att deltaga i densamma  
              Axel Lundh, och Alvar Ståhl. 
 
§ 13.      Godkände den föreslagna festkommittén för 1934 enl, uppgjord lista. 
 
§ 14.      Tillstånd till fester för sommaren enl. av styrelsen uppgjord lista godkändes och beslöts utlämna  
              densamma till Landsfiskalen för beviljandet av rättigheten. 
 
§ 15.     Beslöts att varor till fester skulle tagas från den billigaste levrantören. 
 
§ 16.     Tröjor till Damlaget tyg skänkt av Grossh. Nilsson, skulle sys av flickorna själva. 
 
§ 17.     Donation från Doktor Sievert å 100:- kr godkändes och mottogs med tacksamhet. 
 
§ 18.     Skidlöpningens främjande hade skänkt 2 par skidor vilket godkändes och mottogs med tacksamhet. 
 
§ 19.     Beslöts anordna större idrottsfest till Pingst, medverkande skulle bliva Civilingenjör Bo Ekelund,  
             Dir. Björneman, Ivar Johansson ev. någon mer.  
 
§ 20.     Algot Botins medalj mottogs med tacksamhet. 
 
§ 21.     För försäkring av fotbollsspelare överläts till styrelsen att ordna denna sak. 
 
§ 22.     Uppbördsmän Tore Pihl, och Axel Lundh. 
 
§ 23.     Årsavgiften för Damer beslöts till 50 öre. 
 
             Reijmyre som ovan     Harry Rylèn. Sekrt.   
 
 
     
 



Protokoll fört vid sammanträde med R.I.F. den 16/8 1934. Ordf, Löjtnant Lagerkrans. 
 
§ 1.          Axel Lundh och Tore Pihl utsågs att upptaga anteckningar å dem som önskar deltaga i allm.  
                idrottstävlingar i Borggård. 
 
§ 2.         Måndag och fredag  frivillig träning i allm, idrott, tisdag specialträning torsdag matchträning,  
               onsdag obligatorisk träning i allm. idrott, lördag frivillig träning för allm idrott ej fotbollsspelare. 
 
§ 3.         Till materialförvaltare valdes Göran Rudin. 
 
§ 4.         Ordf. föreslog anordnandet av vinterfest, vinter1934-35, förslag utarbetas av styrelsen. 
 
§ 5.         Prissamlingen förvaras å Löjta kontor i ett därtill uppsatt skåp. 
 
               Som ovan  Harry Rylèn. Sekrt. 
 
Protokoll fört vid sammanträde med R.I.F. den 20/9 1934 Ordf. Nils Ringdahl. 
  
 
§ 1.        Föreningen beslöt genom röstning med 12 röster för och 9 röster mot att hyra Västerlund. 
 
              Som ovan. Harry Rylèn. Sekrt. 
 
 
Protokoll fört vid årsmöte med R.I. F. den 24 mars 1935. Under ordförandeskap av Löjtn. Lagerkrans. 
               Efter ett anförande av Löjtnant Lagerkrans till medlemmarna att mera slå vakt kring föreningen  
               vidtages förhandlingarna. 
 
§ 1.        Årsberättelse upplästes och godkändes. 
 
§ 2.        Kassa rapport och revisionsberättelse förelades ej mötet men anledning av kassörens resa och beslöts  
              att dessa rapporter skulle uppläsas vid nästa sammanträde. 
 
§ 3.       Till styrelseledamöter för 1935 valdes. Ordf. Löjtn.   C. Lagerkrans 
                vice   "           Landsfiskal Skoog 
          skattmästare   Nils Ringdahl 
        sekrt.              H. Rylèn  
                vice   "           Axel Lundh 
             Övriga. Holger Persson, styrelsesuppleanter  Tore Pihl, Göte Bäckman 
             Styrelsen utökas med till 6 personer, med en ledamot från Bremyre. 
 
§ 4.      Till revisorer valdes Rune Wenell och John Reimers. 
 
§ 5.      Till fotbollskommitté valdes Erik Karlsson, Tore Pihl, Axel Lundh. 
            Allmän Idrottskommitté valdes Nils Ringdahl, Bror Haglund, Olle Törnqvist, Anton Håkansson.       
            Till A-lagets ledare valdes Ossian Wall 
              "   B    "          "          "   Erik Steen. 
            Till Damlagets ledare valdes Axel Lundh. 
 
§ 6.      Till festkommitté för hela sommaren valdes Josef Pihl, Tage Johansson, Håkansson med bitr, av A.  
            Lundh, samt skulle kommittén uttaga hjälp efter medlemsmatrikeln så att alla skola hjälpa till.  
            Till biljettförsäljare för sommaren valdes Tage Johansson, Karl-Erik Svensson, Erland 
            Håkansson, Sigvard Pihl. 
 
§ 7.      Därefter beslöts att föreningen skall hålla 1 möte den sista veckan varje månad.  
            Dagen bestämmas av styrelsen. 
 
§ 8.     Beslöts anordna Valborgsmässofirande vid idrottsplatsen i likhet med föregående år. 
 
           Dag som ovan Harry Rylèn  Sekrt. 



Protokoll fört vid årsmöte med R.I.F. den 18 feb.  1936 Under ordförandeskap av Nils Ringdahl. 
 
§ 1.        Mötet öppnades av Föreningens kassör Nils Ringdahl som även valdes att leda  
              årsmötesförhandlingar. 
 
§ 2.        Årsberättelse upplästes och godkändes. 
 
§ 3.        Revisionsberättelse upplästes och godkändes, men kassans ställning vidare specificeras vid nästa  
              sammanträde sista veckan i mars. 
 
§ 4.        Till Löjtnant Lagerkrans som undanbett sig återval såsom ordförande beslöt mötet att till honom  
              överlämna ett minne, 
 
§ 5.        I anledning av Löjtnant Lagerkrans avsägelse såsom ordf, ber föreningen att till Löjtnant Lagerkrans   
              få framföra sitt vördsamma varma tack för osjälviskt och intressant arbete och beslöt årsmötet att till  
              föreningens förste Hedersordförande kalla Löjtn. Lagerkrans. 
 
§ 6.        Med anledning av Löjtnant Lagerkrans vistelse i Stockholm beslöt årsmötet att till honom avsända  
              följande telegram, Reijmyre Idrottsförening bringar förste Hedersordförande sin hjärtliga hyllning 
              med tack för idigt arbete och i förhoppning om fortsatt stöd.   
 
§ 7.        Till styrelse för1936 valdes. Ordf. Nils Ringdahl  v.ordf Tore Pihl, skattmästare E. Håkansson 
              sekrt. C.A. Frick v. sekr Axel Lundh 
              Övriga ledamöter Holger Persson, och Harry Eriksson Bremyre.  
              Styrelsesuppleanter Harry Lindström, och Henry Nilsson. 
 
§ 8.       Revisorer valdes. Samma som föregående år John Reimers och Rune Wenell. 
 
§ 9.       Fotbollskommitté: Erik Karlsson, Axel Lundh, och Tore Pihl. 
 
§ 10.     Allm  idrott  kommitté. Nils Ringdahl, Bror Haglund, Olle Törnqvist och Anton Håkansson. 
 
§ 11.     Till A- lagets ledare för fotboll valdes Axel Lundh, samt till B-lagets ledare Karl-Erik Svensson 
 
§ 12.     Beslöts att välja festkommitté för varje fest vid månadsmötet. 
 
§ 13.     Att förestå föreningens nederlag för läskedrycker valdes Bror Haglund efter Tore Pihl, som undanbett  
             sig återval. 
 
§ 14.     Föreningens årsavgifter beslöt mötet till 50 öre pr. Medlem per månad 25 öre för medlemmar under  
             18 år, per månad. För Damer bestämdes månadsavgifter till 25 öre.  
 
§ 15.     Beslöts att resterande årsavgifter för 1934-1936 slopas, samt att inträdesavgiften av 1:-kr. vid  
             medlemskap upphör. 
 
§ 16.     Även beslöts att arbetslösa skola erhålla fri entrè vid alla fotbollsmatcher, mot uppvisandet av kort.  
             Entrè avgifter bibehålles som föregående år.  
 
§ 17.     För bot mot gratis åskådning skall styrelsen efterhöra om förhyrning av mark å Fritiof Eriksson  
             område och hos Domänstyrelsen. 
 
§ 18.     Till uppbördsmän för 1936 valdes Axel Lundh Karl-Erik Svensson, Karl-Gustaf Hansson, ¨ 
             Axel Nilsson och Rune Wenell. 
 
§ 19.     De medlemmar som inom 3 månader ej betalt avgift strykes. 
 
§ 20.     Till förrådsförvaltare valdes Levi Lindberg. 
 
             Dag som ovan. Harry Rylèn Sekrt 
             Justeras,    Henry Nilsson     Göran Rudin. 



Protokoll fört vid sammanträde med R.I.F. d, 3/3 1936 Under ordförandeskap av Nils Ringdahl. 
 
§ 1.        Ordf. förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 2.        Upplästes protokollet från årsmötet, varefter utsågs Henry Nilsson och Göran Rudin att justera  
              detsamma. 
 
§ 3.       Sekreteraren uppmanades som beslutits på årsmötet att redogöra för föreningens skulder, vilket  
             skedde genom att han uppläste samtliga för dagen obetalda räkningar, vilket till ett sammanlagt  
             belopp uppgingo till kr: 1.546.81. 
 
§ 4.       Åberopande de dåliga finnanser som föreningen f.n. har meddelade ordf. sammanträdet att föreningen  
             för kommande  vårsäsong ej har råd att bekosta fotbollslaget resor, varför föreslogs och beslöts att  
             enbart de pengar som inkommer på fotbollsmatcher i Reijmyre skulle komma laget till del, och att  
             övriga kostnader som komma att uppstå för resor och dylikt fotbollsspelarna själva skulle betala. 
 
§ 5.       För att sköta fotbollslagets affärer tillsattes en kommitté bestående av Karl-Erik Svensson, 
             med Bror Haglund som suppleant. 
 
§ 6.       Frågan om  teränglöpningen som träning för fotbollsspelare såväl som för allmän idrottsmän  
             framfördes varvid Löjtnant Lagerkrans klargjorde betydelsen härav några ord. 
 
§ 7.       Beslöts på uppmaning av Hedersordf, at ingå  till simfrämjandet med anhållan om understöd till stöd  
             för simsporten i Reijmyre. 
 
§ 8.       Såsom första steg i strävandet att erhålla kommunens hjälp vid sökandet av anslag av tipsmedel i och  
             för iordningsställandet av Idrottsplatsen, beslöts att på petitions listor få bruksbefolkningens namn.            
             För att uppsamla namn valdes, elva st medlemmar vilka indelas I fem grupper. Hyttgruppen, Filip  
             Hesse,& Harry Lindström Norra Gruppen, Karl-Erik Svensson & Ingvar Persson.  
             Södra Gruppen Göran Rudin & Olle Pihl. Bremyre Lennart Eriksson, Bror Karlsson & Gösta Ståål. 
 
§ 9.       Överlämnades till förste hedersordf. Löjtnant Carl Lagerkrans en glasskålgraverad med följande text    
             Från R.I.F. till dess förste Hedersordförande Löjtnant Carl Lagerkrans.  
             Härvid hölls ett kortare anförande av Föreningens ordf. Ett fyrfaldigt leve utbringades som sedan  
             följdes av Ett tacktal av Hedersoerdförande. 
 
§ 10.     Hyttmästare Håkansson som vid årsmötet valts till kassör, meddelade att han på grund av sin  
             begränsande tid tvingades avsäga sig detta uppdrag och väldes Henry Nilsson att biträda hyttmästaren  
             i arbetet med kassan, varvid denna lovade att under sådana  villkor kvarstå såsom ordinarie kassör. 
 
§ 11.     Förslag att B-laget skulle försöka få spela i Tisnarserien och att där anmälas som R.I.F.s lag II.  
             Upptogs åt ordf. att göra ansökan härom. 
 
§ 12.     Vädjades till föreningens medlemmar att på uppbördsmännens anmodan erlägga stipulerad  
             månadsavgift. 
 
             Reijmyre den 21/4 1936 C.A. Frick sekrt, 
  
             Justeras,      
                       
             Olle Törnqvist     Harry Bäckman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protokoll fört vid Årsmöte med R.I.F. torsdagen den 4 febr, 1937. 
               
 
§ 1.    Mötet öppnades av ordf. Nils Ringdahl som hälsade samtliga närvarande välkommna. 
 
§ 2.    Till att leda dagens förhandlingar valdes N. Ringdahl.  
          Enär ordinarie  sekrt, var frånvarande valdes t,f, sekrt, Axel Nilsson. 
 
§ 3.    Den av styrelsen uppsatta årsberättelsen upplästes och godkändes. Av densamma framgick att  
          föreningen gjort goda insatser inom så väl fotboll som allmän idrott. 
 
§ 4.    Revisorerna uppläste sin berättelse vilken visade sig vara av mindre glädjande slag enär föreningen har  
          skulder över tillgångar på omkring 1000:- Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
§ 5.    Företogs val av styrelse, samtliga omvaldes förutom Håkansson som avsagt sig uppdrag på grund av  
          bristande tid. Efter den avgående valdes Erik Karlsson. 
 
§ 6.    Revisorerna omvaldes, vidare valdes ledamöter till följande kommittér U,K, för fotboll blevo följande  
          Ossian Wall, Henry Nilsson, samt Levi Lindberg, I fria idrottskommittén valdes, Nils Ringdahl, Bror  
          Haglund, Samt Olle Törnqvist. Lagledare för A-laget i fotboll blev Göran Rudin, Samt för B-laget Axel  
          Lundh. Förrådsförvaltare blev Levi Lindberg.  
          Uppbördsmän för 1937 blevo Tore Johansson, Harald Nilsson, samt Bror Karlsson.  
          Att förestå alla fester valdes Tage Johansson, med Axel Lundh som handig medhjälpare.  
          Övriga som fordras till festkommittén utsågs vid behov bland medlemmarna i föreningen. 
          Föreståndare för läskedrycksförsäljningen väljes längre fram. 
 
§ 7.    Årsavgiften bestämdes till 4:- att betalas med 1:- i kvartalet. Redovisningen av uppbördsmännen 1-15  
          i månaden April, juli. Okt, januari. 
 
§ 8.    Beslöts att gymnastikföreningen uppgår i R.I.F. för erhållande av anslag till materialer m.m. 
 
§ 9.    Frågan angående inköp av Idrottsplatsen upptogs ett anslag på 8000:- åtta tusen har av tipstjänst  
           beviljats i och för iordningsställande av densamma. Ett erbjudande från Domänstyrelsen att till  
           föreningen avyttra området där nuvarande idrottsplatsen är belägen mottogs med tacksamhet. 
           Priset var satt till 500:- plus 130:- för avstyckningskostnader. Kapten Lagerkrans höll ett anförande  
           vari han redogjorde för planfrågans ställning. På förslag av Kapten L. Beslöts att välja en  
           byggnadskommitté för handhavande av byggandet. I densamma invaldes Kapten L. Nils Ringdahl,  
           samt Tore Pihl. 
 
§ 10.   Att ordna med fotbollen under planens ombyggnad valdes U,K, samt lagledarna. 
       
§ 11.   Kapten Lagerkrans framförde ett tack till föreningens ordf, Nils Ringdahl för ett troget arbete inom  
           föreningen för det år som gått. Han avtackades med ett leve, Holger Persson fick röna samma  
           uppmärksamhet för sin gåva på 100:- till föreningen. 
 
§ 12.  Mötet avslöts med en önskan från ordf. om ett gott samarbete i fortsättningen.  
    
           Reijmyre som ovan Axel Nilsson.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protokoll fört vid möte med Reijmyre. I.F. å Idrottsplatsen  Den 10/9 1937. 
                         
§ 1.      Mötet öppnades av ordf, N.Ringdahl vilken även utsågs att föra dagensprotokoll. 
 
§ 2.      Till justeringsmän valdes Tore Pihl och Henry Nilsson. 
 
§ 3.      Godkändes ett förslag att sätta upp de medlemmar som skola arbeta för varje dag mellan 4,30 - 6.30. 
 
§ 4.      Holger Persson, Tore Pihl, Axel Lundh, och Olle Pihl utsågs till lagledare. 
 
§ 5.      Om någon skulle få förhinder att arbeta på planen bestämdes att han skulle meddela detta till  
            lagledaren, eller också utse en ersättare. 
 
§ 6.      Beslöts at göra en förfrågan om att få hyra V. Lund (Västra Lund) 
 
            Reijmyre  dag som ovan   Nils Ringdahl   t.f. sekrt 
                    
            Justeras  . 
 
      
Protokoll fört vid möte med Reijmyre I.F. i lokalen  Fredagen den 11/3 1938. 
  
§ 1.         Mötet öppnades av föreningens ordf. Nils Ringdahl, som hälsade samtliga närvarande välkomna. 
 
§ 2.         Att protokollföra dagens förhandlingar utsågs undertecknad. 
 
§ 3.         Ordf. redogjorde för mötet angående planbygget, därav framgick att av anslaget till plan återstås  
               2.500:- vilken dock ej utbetalas förrän planen är färdig. En möjlighet finns att utfå ytterligare1000:- . 
               Villkoret är om föreningen garanterar för planens iordningsställande på frivillig väg av  
               medlemmarna själva. Samtliga mötesdeltagande voro villiga att arbeta på planen så långt fritiden  
               räcker och tillåter. Beslöts att en skrivelse skulle tillsändas Riksidrottsförbundet med försäkran om  
               att frivilligt arbete kommer att utföras i fortsättningen såsom förut.  
               För att målet skall nås "En egen Idrottsplats en bra sådan”. 
 
§ 4.         Beslöts att alla medlemmar vilka ej kunna ange laga skäl för uteblivande från arbetet, skall uteslutas  
               ur föreningen. 
 
§ 5.         Att utföra en del arbeten omedelbart åtog sig Tore Pihl, Axel Lundh samt Gösta Wall. 
 
§ 6.         Till valberedningskommitté valdes Tore Pihl, Axel Lundh och Olle Phil. 
 
§ 7.          Festplatsfrågan upptogs för behandling men bordlades till ett kommande möte. 
 
§ 8.          Beslöts att årsmötet hålles omkring den 23 mars beroende på lokalförhållandena . 
 
§ 9.          Enär inga nya ärenden förelåg avslutades mötet, klockan var vid uppbrottet 22. 
 
                Reijmyre som ovan Axel Nilsson  t.f. sekrt 
 
                Justeras          
   . 
                     
            
 
        
 
 
 
 
 



Protokoll fört vid  årsmöte med Reijmyre I.F. onsdagen den 6 april 1938. 
 
§ 1.          Mötet öppnades av fören. Ordf  Nils Ringdahl vilket hälsade medlemmarna välkomna. 
 
§ 2.          Till att leda dagens förhandlingar utsågs v. Ordf. Tore Pihl och till  sekrt, ordf, Nils Ringdahl. 
 
§ 3.          Årsmötet förklarades vara behörigen utlyst. 
 
§ 4.          Styrelseberättelsen upplästes och godkändes. 
 
§ 5.          Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. 
 
§ 6.          Årsmötet beviljades styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§ 7.          Valberedningskommitténs  förslag till styrelse godkändes och blev denna för året.              
                Hedersordf. C. Lagerkrans. Styrelse Ordf. N. Ringdahl,  v.ordf.Tore Pihl, sekrt, Axel Nilsson  
                v. sekrt, Harry Eriksson. Skattmäst, Nils Ringdahl. Övriga ledamöter Holger Persson, Axel Lundh,  
                Harald Nilsson. 
 
§ 8.           Revisorerna John Reimers och Rune Wenell  omvaldes. 
 
§ 9.           Följande medlemmar i de olika sektionskommittérna valdes. 
                 Fotboll,  Axel Lundh, Holger Persson, L. Lindberg. Friidrott, N. Ringdahl, Olle Pihl, Tore Pihl,  
                 Karl-Gunnar Andersson. Simning, N. Ringdahl, Axel Lundh, L.Classon. Gymnastik N. Ringdahl,  
                 Axel Lundh, Stig Wall.Skidor, Axel Nilsson, Harry Lindström, Lennart Eriksson, A-lags ledare   
                 Oskar Andersson, Axel Nilsson. B-lags ledare  Axel Lundh, Erik Ström, 
 
§ 10.        Till materialförvaltare utsågs Olle Pihl med Harald Nilsson som reserv 
  
§ 11.        Till uppbördsmän valdes Bror Karlsson, Erik Steen, Olle Pihl. 
 
§ 12.        Föregående års arbetsledare å idrottsplatsen: Tore Pihl, Axel Lundh, Holger Persson, och Harry  
                Lindström omvaldes och till att efterträda dessa när de fullgjort sina 40 timmar, utsågs deras  
                närmaste man på arbetslistan.  
 
§ 13.        Godkändes ett förslag att samtliga närvarande skulle arbeta med undan forslandet av sten och rör,  
                vilket lågo i vägen för planerandet av idrottsplatsen. 
 
§ 14.        Frågan om hur och när arbetet på idrottsplatsen skulle igångsättas uppsköts till ett kommande möte. 
 
§ 15.        Protokollet fört vid mötet den 11 mars 1938 upplästes och godkändes. 
 
§ 16.        Till att justera dagens protokoll valdes Axel Lundh och Gösta Ståål. 
 
§ 17.        Ordf, meddelade att Svenska fotbollsförbundet gratis utdelade div. material till en del föreningar  
                och utsågs N. Ringdahl att undersöka denna sak. 
 
§ 18.        En inbjudan från Reijmyre lokala Samarbetskommittén om ett besök i Kyrkan för åhörandet av ett  
                föredrag upplästes. Martin Ström Förklarade med några ord avsikten med denna inbjudan och  
                hoppades att så många som möjligt skulle infinna sig. 
 
§ 19.        Axel Nilssons förslag att möte skulle hållas en gång i kvartalet godkändes. 
 
§ 20.        Till festkommitté den sista April utsågs. Ordf, Axel Nilsson, medlemmar: Oskar Andersson, Harry  
                Lindström, Gösta Ståhl, Stig Wall, Harald Nilsson, Henry Kindblom, Levi Lindberg, Lennart  
                Eriksson, Levi Classon, och Erik Ström.  
 
§ 21.        Mötet avslutades med en förhoppning från ordf. att varje medlem skulle göra sitt bästa för att få  
                 idrottsplatsen färdig så fort som möjligt. 
                 Reijmyre dag som ovan. Nils Ringdahl. .tf. sekrt. 



Årsrapport över R.I.F.s  verksamhetsår 1938.  
 
Under året har tre ordinarie möten hållits, som i regel varit talrikt besökta. Årsfest i vanlig tradition har hållits 
med ett stort antal medlemmar samt inbjudna som deltagare. Vid dansbanan har under sommaren endast tre 
fester anordnads på grund av arbete  på planen som hindrat utnyttjandet av festplatsen i dess helhet.  
Allmän idrott har ej utövats i någon större utsträckning i brist på lämplig idrottsplats. I fotboll har föreningen 
haft 3 lag i elden. A-laget har deltagit i klass III norra, och ligger efter höstomgången på 3 dje plats, B-laget 
Har deltagit i klass V östra och innehar 6 de platsen. C-laget har spelat en del vänskapsmatcher mot olika 
klubbar med ganska gott resultat varför om möjligt 
Även i fortsättningen ett C-lag kommer att få spela. Arbetet på planen har fortgått så långt tillgängliga medel 
tillåtit. Bl. annat har planket runt kring området blivit färdigt. Den skidstafett som R.I.F. samt Simonstorps 
I.F. har att köra om ett uppsatt vandringspris har av Simonstorp vunnit för andra gången så att vinner 
Simonstorp en gång till blir det ständig egendom. En träningstävling på skidor har hållits men enär 
snötillgången varit dålig, har inga ytterliga tävlingar kunnat hållas. Utöver detta kan nämnas att föreningen 
erhållit ytterligare ett anslag på 4000:- till idrottsplatsens färdigbyggande. Med hopp om ännu större intresse 
från medlemmarnas sida till ett kommande tävlings och verksamhetsår får man hoppas på att resultaten av 
större format skall uppnås. 
 
Reijmyre den 1/3 1939.  
Styrelsen. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protokoll fört vid årsmöte med Reijmyre Idrottsförening Onsd. den 1 mars 1939 med början kl 8 em, 
 
§ 1.        Mötet öppnades av föreningens ordf, Nils Ringdahl som hälsade samtliga vid mötet välkomna. 
 
§ 2.        Dagordning för mötet föredrogs samt godkändes. 
 
§ 3.        Att leda dagens förhandlingar valdes Nils Ringdahl, sekrt. Undertecknad, att justera protokollet för  
              mötet valdes Henry Nilsson samt Harry Eriksson. 
 
§ 4.        En del cirkulär föredrogs men lades utan vidare till handlingarna. 
   
§ 5.        Årsrapporten upplästes och godkändes. Vidare föredrogs revisorernas berättelse föredrogs och  
              styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid räkenskaperna omfattade.     
 
§ 6.        Styrelsen fick följande sammansättning, 
              Ordf, och kassör Tore Pihl, V. ordf. Holger Persson sekrt, Axel Nilsson v. sekrt. Axel Lundh, 
               ledamöter Harry Eriksson, Lennart Eriksson, Harald Nilsson. 
 
§ 7.       En fråga om  indragande  av telefon hos ordf. bordlades för att utröna om verkligt behov av telefon  
             föreligger. 
 
§ 8.       Vaktmästare vid Idrottsplatsen var Alvar Ståhl villig åta sig mot ersättning som styrelsen får att fixera  
              beloppet. 
 
§ 9.       Beslöts att föreningen skall avhålla årsfest som vanligt, en kommitté med handlingsfrihet valdes som  
             följer. Oskar Andersson, Olle Törnqvist Harry Lindström, samt undertecknad. 
 
§ 10.     Angående kravbrevet från bykhusstyrelsen beslöts att hänvisa till alla flygningar som förekommit  
             samt beslöts att meddela att ej R.I.F. kan ansvara för alla badande som använder bryggan enär  
             medlemmarna i föreningen endast utgör 10% av ungdomen på samhället. 
 
§ 11.     Beslöts välja skidsektion först i höst när frågan blir ner aktuell. 
 
§ 12.     Beslöts att föreningen skulle deltaga i Dagblads-stafetten. 
 
§ 13.     Friidrottssektionen fick följande ledamöter, Lennart Eriksson, HolgerPersson, samt Axel Nilsson. 
 
§ 14.     U.K. sammansätting blev följande. Henry Nilsson, Harry Eriksson, samt Holger Persson.  
             Vidare valdes lagledare för A-laget samt B-laget A-ledare blev Oskar Andersson, för B-laget valdes  
             Gunnar Persson. Lagledarna sköter ekonomin för respektive lag med redovisningsskyldighet, vid  
             höstomgången slut. 
 
§ 15.     Kapten Lagerkrans redogjorde för arbetet som utförts på planen tills datum, samt meddelade att  
             arbetet skulle fortsätta så långt pengarna kommer att räcka. 
 
§ 16.     Valdes Simsektion valda blev, Axel Lundh, sekrt, Hesse, samt en kvinnlig som kommer att väljas  
             senare.    
 
§ 17.     Efter ett uttalande av Kapten Lagerkrans beslöts välja Nils Ringdahl som 1 ste hedersledamot i R.I.F.  
             Nils Ringdahl tackades för ett gedigert arbete inom föreningen ett leve utbringades även som tack till  
             den avgående ordf.  
 
§ 18.     Mötet avslöts med ett hopp om att medlemmarna även i fortsättningen skulle gynna föreningen samt  
             visa intresse i arbetet till glädje för oss själva samt genrationer som kommer efter . 
 
§ 19.     Mötet avslöts kl 23 em,  
       
             Reijmyre dag som ovan Axel Nilsson Sekrt. 
                 
             Justers.   Harry Eriksson   Henry Nilsson. 



Protokoll fört vid möte med R.I.F. tisd, den 4/4 1939. 
 
§ 1.        Ordf. Tore Pihl öppnade mötet med att hälsa samtliga välkomna samt föredrog dagordningen för  
              mötet 
 
§ 3.        Beslöts välja festkommitté  till Pingst.   Ordf, Oskar Andersson med biträde av Lennart Eriksson,  
              Dansbanan Ossian Wall, Axel Nilsson, Harry Lindström, samt Lennart Eriksson, Korvförsäljare Erik  
              Steen. Kondis, Gunnar Persson, samt  Gösta Bäckman, Skjutbana. Bernt Rosell, John Steen, samt  
              Valdemar Andersson, Entrè  Gösta Wall, Yngve Johansson, Henry Kindblom, Vidare beslöts uthyra  
              Kaffeserveringen till Olssons Cafè. 
 
§ 4.        En inbjudan från Tisnarbro  till teränglöpning  lämnades utan åtgärd enär ingen träning bedrivits. 
 
§ 5.        Att laga köksskorstenen vid festplatsen beslöts att säga till Byggm. Tage Johansson. 
 
§ 6.        Beslöts att strumpor fick köpas av spelarna själva enär kassan är dålig. 
 
§ 7.        Beslöts att en större låda skall nergrävas vid fotbollsplanen att förvara dricka i. Att sköta  
              dricksförsäljningen vid matcherna valdes John Eriksson. Beslöts att han får handlingsfrihet. 
 
§ 8.        Beslöts att anordna terränglöpningar som konditionsträning  för spelare och övriga intresserade bland  
              medlemmarna. 
 
§ 9.        Bestämdes att föreningen skall deltaga i Dagbladstafetten i Maj med ett 10 manna lag. 
 
§ 10.      En skrivelse från I.O.G.T om besök vid festplatsen någon dag i juli för en stunds program på dansen,  
              beslöts att lämna ett svar av följande lydelse. Enär vi ej har något program för sommarens fester kan  
              vi ej lämna uppgift på några dagar, men om det passar är de välkomna på vilken fest som helst.  
 
              Reijmyre dag som ovan, Axel Nilsson. sekrt, 
  
              Justeras                                   
         
              Harry Eriksson   Henry  Nilsson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prorokoll fört vid Årsmöte med Reijmyre idrottsförening Den 19/4 1940.          
 
§ 1.        Mötet öppnades av ordf. Hr, Nils Ringdahl som föredrog dagordningen varefter företogs  
              medlemsupprop. 
 
§ 2.        Som ordf, för mötet utsågs Nils Ringdahl, sekrt , undertecknad. Justeringsmän blev Harry Eriksson  
              och Henry Nilsson. 
 
§ 3.         En del cirkulär och skrivelser förelåg, men lades till handlingarna. 
 
§ 4.         Årsrapporten från styrelsen föredrogs och godkändes. Revitionsberättelsen föredrogs styrelsen som  
               beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 5.         Styrelsen fick följande sammansättning: Ordf, Tore Pihl, sekrt. Axel Nilsson, Kassör, Tore Pihl.  
               Övriga ledamöter som följer. Harry Eriksson, Axel Lundh, Lennart Eriksson, Harald Nilsson, och 
               Ossian Wall.  Som uppbördsmän valdes Harry Eriksson, samt Rickard Moberg.   
 
§ 6.         Revisorer blev Henry Nilsson, och Gunnar Persson, suppl, Oskar Andersson. 
 
§ 7.       Lagledare A-laget, Oskar Andersson 
                   "         B-   "      Harry Eriksson 
             U.K. Henry Nilsson Harry Eriksson samt Ossian Wall. 
             Fri-Idrott Tore Pihl, Karl G. Andersson. Axel Lundh, samt Hilding Pettersson.  
             Samtliga valda på förslag av valberedningen. 
 
§ 8.      Att hantera Läskedryckerna under året valdes John Eriksson och Valdemar Andersson.  
 
§ 9.      Utsågs festkommitténs ordf. till 30 april. Valdes Oskar Andersson med Tore Pihl som ersättare. 
 
§ 10.     Årsavgiften fastställdes till 2:- per år. 
 
§ 11.     Beslöts anordna årsfest, i kommittén valdes undertecknad samt Ossian Wall. 
 
§ 12.     Enär inga mer ärenden förelåg avslutades mötet med några ord av ordf, med uppmaning att mera  
             enigt arbeta för Reijmyre I.F. och dess bestånd i kanhända svåra tider som kommer.. 
 
             Reijmyre dag som ovan  Axel Nilsson. Sekrt. 
 
 
       
Protokoll fört vid Årsmöte med Reijmyre I.F. den 18/3 1941. 
 
§ 1.       Mötet öppnades av ordf. Tore Pihl. 
 
§ 2.       En ny medlem beviljades inträde. 
 
§ 3.       Årsrapport för 1940 upplästes och godkändes. Revisionsberättelsen företogs och beviljades styrelsen  
             ansvarsfrihet. För det gångna året. 
 
§ 4.       Företogs val av styrelse: Ordf. Thore Pihl,  vice ordf. Harry Eriksson, Kassör. Henry Nilsson,   
             vice Ossian Wall, sekrt. Axel Nilsson, Vice sekrt. Holger Persson. 
             Uppbördsmän Karl-G. Svensson Bernt Rosell samt Lennart Eriksson. 
             Revisorer. Hilding Pettersson samt Arne Larsson, supl.Gösta Bäckman. 
 
§ 5.       U.K. Henry Nilsson Harry Eriksson samt Ossian Wall. Fri-idrott  Hilding Pettersson Ernst Andersson  
             samt Arne Andersson. Skidor. Erik Heintze  Gunnar Eriksson Evert Andersson samt Bertil Johansson.     
             Materialförvaltare. Thore Pihl.  Lagledare A-laget Karl-G. Svensson.  
             Lagledare B-laget Evert Andersson. 
 
 



§ 6.      Beslöt att deltaga i Simonstorps I.F. skidtävling, överläts åt sektionen att ordna med resan.  
 
§ 7.      Beslöts att föreningen skall hedra Östergötlands idrottsförbunds ordf. Herr Sven Jansson på  
            hans 50 års dag med klubbnålen samt 3 kr som bidrag till minnesgåvan. 
 
§ 8.      Beslöts efter förslag av Hilding Pettersson att Reijmyre Bandyklubb upptages i Reijmyre I.F.  
 
§ 9.      Beslöts anskaffa ett skåp och utställa föreningens prissamling å Cafeèt. 
 
§ 10.    Beslöts inköpa nya tröjor till A-laget Gröna-Vita randiga grön krage. Lagledaren skall handhava  
            tröjorna, vidare godkändes ett förslag om anordnande av en fest 30 april behållningen skall användas  
            till tröjorna. 
 
§ 11.    Att ritsa planen och sätta upp näten till matcherna åtog sig Gunnar Eriksson, Erik Heintze, Evert  
            Andersson, samt John-Erik Eriksson. 
 
§ 12.   Företogs utdelning av medaljer för segern i Klass IV östra Östgötaserien. 
           Yngve Jonsson,   10 matcher      Arne Larsson     7 matcher 
           Bernt Rosell                "              Harald Nilsson   7      " 
           Bror Karlsson              "              Levi Classon      6      " 
           Gösta Ek                8    "             Arne Andersson  6      " 
           Ragnar Ståhl          7    "             Olle Törnqvist     4     " 
           Stig Wall                7    " 
 
§ 13.   Mötet avslöts kl 10.30 em. varefter kaffe serverades samt förrättades paketaktion som inbringade 11  
           kr.  
 
           Reijmyre dag som ovan  Henry Nilsson 
   
  
Protokoll fört vid sammanträde med R.I.F.s styrelse vid Bremyre den 27/7 1941. 
 
§ 1.  Kapten Lagerkrans meddelade att Idrottsförbundet lämnat sanktion för tävlingar vid invigning av  
        idrottsplatsen den 7/9-1941. 
        Vilka grenar som skulle tas med i programmet kunde ej fastställas förrän senare , beslöts att Nils  
        Ringdahl i samråd med Östergötlands idrottsförbund skulle fastställa detsamma. Vidare meddelades att  
        vissa spetsar inom Idrottsföreningen skulle närvara vid invigningen den 7/9 1941.  
 
§ 2.  Beslöt försöka få seriefotbollen uppskjuten nämnda dag till  någon gång i nov. eller april 1942. 
 
§ 3.  Att ordna vissa detaljer m.m. hos förbundet uppdrogs att Nils Ringdahl som bättre kunde träffa samman  
        med sekreterare Herr Erik Ring i idrottsförbundet fick ordna. 
 
        Reijmyre den 27/7 1941 Axel Nilsson.T.f. sekrt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protokoll fört vid årsmöte med Reijmyre idrottsförening  Den 17 april  1942. 
 
§ 1.    Mötet öppnades av ordf. Thore Pihl som hälsade välkommen. 
 
§ 2.    Följande beviljades medlemskap i föreningen, Erik Fagerberg Ingemar Moberg, och Gerhold  
          Kessmeier. 
 
§ 3.    Företogs val av styrelse för år 1942 som följer. Ordf. Thore Pihl,  kassör Henry Nilsson, sekrt. Bertil  
          Johansson, övriga ledamöter, Harry Eriksson, Lennart Eriksson, Gerhold Kessmeier, samt Thore  
          Johansson, suppl, Gösta Bäckman  John Eriksson. 
 
§ 4.    Som revisorer valdes Stig Wall, samt Harald Nilsson suppl. Inge Ottosson. 
 
§ 5.    Företogs val till följande kommittér. U.K. Thore Pihl, Harry Eriksson, Bertil Johansson, Henry Nilsson,  
          John Eriksson. Lagledare A-laget Bertil Johansson, B-laget Harald Nilsson. Kapten A-laget Lennart  
          Eriksson kapten B-laget Gösta Bäckman  
          Uppbördsmän Erik Heintze  John-Erik Eriksson, för Bremyre Arne Sköld. 
          Skidsektion omvaldes Erik Heintze Gunnar Eriksson, Evert Andsersson samt Bertil Johansson.    
          Fria idrotten, Thore Johansson, Bertil Johansson, samt Valdemar Lord. 
          Materialförvaltare, Bror Fagerberg. Läskedrycksförsäljning John Eriksson. 
 
§ 6.    Beslöts att tisdagar och torsdagar blir ordinarie träningskvällar för fotboll samt fredagar för allmän  
          idrott. 
 
§ 7.    Beslöts att tillsammans med Reijmyre Skytteförening ordna sommarens fester med början 30 april.  
          Inkomster och utgifter delas lika mellan föreningarna. Att vara kontrollant vid festerna från  
          idrottsföreningens sida valdes Thore Pihl, och Gerhold Kessmeier. Bestämdes två storfester benämnda  
          Skyttefest samt Idrottsmässa skall ordnas under sommarens lopp i övrigt fester varannan lördag.  
          Entrè avgiften fastställdes till 50 öre för festerna. 
 
§ 8.    På grund av föreningens dåliga ekonomi beslöts att spelarna får bidraga till resorna vid  
          fotbollsmatcherna. 
 
§ 9.    Beslöts att kassören skall köpa en ny fotboll samt komplettera förbandslådan till  våromgångens   
          början. 
 
§ 10.  Att ritsa planen utsågs Erik Heintze, Ingemar Moberg, Inge Ottosson, samt Gunnar Eriksson.   
    
§ 11.  Mötet avslöts med ett tack av ordf. för visat intresse samt uttalade en förhoppning om ett framgångsrikt  
          år för Reijmyre I.F.  
 
          Reijmyre dag som ovan. Bertil Johansson Sekrt. 
 
 
Protokoll fört vid extra möte med R.I.F. samt Reijmyre Skytteföre, Den ??  1942. 
 
§ 1.    Mötet öppnades av ordf. Thore Pihl. 
 
§ 2.    Som ansvarig för sommarens gemensamma fester från Skytteföreningen valdes Malte Hansson, och  
          Göran Frick suppl. Gösta Bäckman. Från Idrottsföreningen Thore Pihl, samt Gerhold Kessmeier 
          suppl Henry Nilsson. 
 
§ 3.    Beslöts att R.I.F. får uppbära 20: kr som hyra för festplatsen. 
 
§ 4.    Beslöts att kontrakt skall upprättas från båda föreningarna om lika delning av inkomster och utgifter  
          sedan R.I.F. fått 20 : kr för hyra. Kontraktet upprättas för ett år räknat från 1 maj 1942 varefter nytt  
          avtal träffas for varje utesäsong. 
 
§ 5.    Beslöts lämna handlingsfrihet till kommittéerna att ordna festerna samt bestämma dagar och tider för  
          samtliga fester. 



 
§ 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. 




