Undomsklubben inom
Templet 435 Elfkarlen var en
av flera ideella föreningar som
verkade i Älvkarleö omkring förra
sekelskiftet.
Nykterhetsrörelsen var aktiv och
förmodligen till stor nytta för
folkrörelsernas framgång i
landet.
Klubben var mycket livaktig. År
1904 hade man 28
protokollförda möten.
Medlemmarna var i övre tonåren.
Axel Harström t.ex. som
förekommer i texten under större
delen av den tid boken
behandlar, var född 5/9 1885,
således 17 år när bokens första
möte hölls och Elin Fjellstedt var
född 8/11 1885.
Protokollsboken för Templet 435
Elfkarlens Ungdomsklubb är
"afsrifven" direkt från originalet.
Stavningen och sättet att skriva
har bibehållits, även om det
också med den tidens sätt att
stava i vissa fall måste ha varit
rena stavfel. Sättet att förkorta
ord och uttryck är också troget
originalet och mycket annorlunda
än dagens.
Älvkarleö Bruk den 18 mars
1996
Gunnar Ericsson
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Protokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb
Söndagen 27/2 1904
#1
Mötet öppnades af Ordf. Gösta Östlund
kl. 8.30 em. Prottokollet från förra mötet
upplästes och godkändes.
#2
Vid upprop befans 5 tj. och 14 medl.
närvarande.
#3
Den bordlagda frågan om att klubben
skulle bilda en sångförening upptogs till
behandling men blef efter en stunds
debatt slopad.
#4
Sång!
#5
Klubben beslutade att om pängar skulle
fattas till sillsäxan så skulle de tagas ur
kassan.
#6
Br. Davidsson inkom med en fråga om
att klubben skulle låta fortegrafera sig,
frågan upptogs till behandling och inkom
Br. Emrick Nordström med ett förslag att
frågan skulle uppskutas på obestämd
tid, förslaget bifölls.
#7
Br. Oscar Nordström inkom med en
fråga om att Klubben skulle bilda ett
biblotek. frågan upptogs till behandling
och beslutades att 25 kr. skulle tagas ur
kassan för att till en början inköpa några
värdefulla böcker Gösta Östlund och
Oscar Nordström valdes att inkomma
med ett förslag till nästa möte.

#8
Som ej vidare förekom afslutades mötet
med en sång kl ½11 em
Som ofvan år och dag
Hjalm Sjöman
Justeradt
G Östlund
Ordf.

No 27

Protokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb
Söndagen den 6 mars 04
#1
Mötet öppnades af Ordf. Gösta Östlund
kl. 9 em. Prottokollet från förra mötet och
godkändes sedan en paragraff om
vykortafton blifvit ditskrifven #8.
#2
Vid upprop befans 5 tj. och 13 medl
närvarande.
#3
Stadgekomitei för bibloteket inkom med
förslag till stadgar hvilka godkändes
sedan några punkter blifvit ändrade och
en ny paragraff uppsatt derefter företogs
val af bibloteksstyrelse som skulle bestå
af 3 personer dessa voro Axel Harström
direktör, Oscar Nordström kassaman,
och Gösta Östlund sekr.
#4
Den från Templet inlagda frågan om att
Klubben skulle bilda en Komite att
utbilda frågor, frågan upptogs till
behandling men blef efter en kort
diskution slopad.

Vid upprop befans 5 tj. och 13 medl.
närvarande.
#5
En ny fråga väcktes af Oscar Nordström
om att Klubben skulle hafva en brefafton
till nästa möte frågan antogs.
#6
Frågan i programet, Hvarför äro en del
af Klubbens medlemmar så tröga
upptogs till behandling men som ingen
diskution utspann blef hon slopad.
#7
En ny fråga väcktes om att Klubben
skulle anordna en Paketauktion till
förmån för bibloteket upptogs till
behandling men slopades.
#8
Som ej vidare förekom afslutades mötet
med en sång kl. 10 em.
Som ofvan
Hjalm Sjöman
Sekr
Justeradt
Gösta Östlund
Ordf.

#3
Sång!
#4
Derefter upplästes brefvena af Oscar
Nordström dessa voro mycke
intresanta.
#5
Den bordlagda frågan upptogs till
behandling men bordlades åter.
#6
Br. Gösta Östlund inkom med en fråga
om att underhållning och
föreläsningskulle hållas vid hvarje möte,
Frågan upptogs till behandling och blef
genom en mängd voteringar B. Oscar
Nordström vald att förläsa till nästa
möte.
#7
En annan fråga om att Klubben skulle
inköpa en Violin så att någon medlem
skulle få lära sig så att musik skulle
utföras på möte frågan upptogs till
behandling men blef efter en stunds
debatt slopad.

No 28
Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb
Söndagen d. 13/3 04.
#1
Mötet öppnades af Ordf. Gösta Östlund
kl 9,15 em. Prottokollet från förra mötet
upplästes och godkändes sedan
frågeuppställarens namn i paragraf 5
ändrats till Arvid Fjellstedt
#2

#8
En påminnelse gjordes af Emrick
Nordström om att Klubben hade beslutat
en frivillig musik af några bröder och
systrar inom Klubben, en diskution
utspann sig mellan bröderna och inkom
Gösta Östlund med ett förslag att
underhandla under veckan med de som
ville spela. och utsågs Arvid Fjellstedt att
underhandla.
#9
En ny fråga väcktes af Oscar Nordström
om att Klubben hafva en liten fäst på

voffeldagen frågan upptogs till
behandling men blef slopad.

#2
Vid upprop befans 6 tj och 25 medl
närvarande

#10
En fråga väcktes om att Klubben skulle
hafva en egen tidning eller ett eget
Organ inom Klubben frågan bordlades.

#3
Därefter företogs val af tjänstemän och
styrelse och valdes till Ordf Axel
Harström, v. Ordf. Elof Eriksson. Sekr.
Gösta Östlund . vise S. Carl Östlund,
Skm. Bror Åberg. B.S. Augusta Herry.
M. Jeny Lundgren. B.M. Hilma
Nordström.

#11
En fråga väcktes om att bröderna skulle
försöka att låta bli att röka frågan
upptogs till behandling och diskuterades
lifligt men blef slopad.
#12
Som ej vidare förekom afslutades mötet
kl 11 em. med en sång

Utgifter
porto å ett bref 0,20
Telefon
0,20
frakt
0,40
Summa
0,80
Som ofvan
Hjalm Sjöman
Sekr
Justeradt
Gösta Östlund
Ordf.

No 29
Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Ellfkarlens Ungdomsklubb
Söndagen den 20/ 3 1904
Mötet öppnades af Gösta Östlund kl
9,15 em Prottokoll från färra mötet
upplästes och godkändes.

#4
Därefter valdes finanskomite bestående
af 3 personer nämligen Oscar
Nordström, Arvid Fjellstedt, och August
Eliasson.
#5
Den bordlagda bibloteksfrågan
bordlades åter.
#6
Den bordlagda frågan om att Klubben
skulle hafva en egen tidning upptogs
tillbehandling och valdes Oscar
Nordström till redaktör Gösta Östlund till
redaktörssekr. tidningen utkommer en
gång i veckan under namn af Klubbens
Veckoblad! Klubben beslutade att
inköpa en bok paper.
#7
En Diskutionsfråga inlämnades af Axel
Harström så lydande Wad bör göras för
attiakttaga bättre ordning både före och
efter mötet frågan upptogs till
behandling men bordlades.
#8
Mötet afslutades kl. 11 em. med en
Sång
Utgifter 1,95

Som ofvan
Hjalm Sjöman
Sekr
Justeradt
Gösta Östlund
Ordf

No 30

Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb
Torsdagen d. 24/3 1904
#1
Mötet öppnades af Ordf. Gösta Östlund
kl 8,30 em. Prottokollet från färra mötet
upplästes och godkändes
#2
Vid upprop befans 3 tj. och 16 medl.
närv.
#3
Derefter företogs val af Programkomitei
bestående af 3 personer nämligen
August Eliasson, Arvid Fjellstedt, Bror
Åberg.
#4
Den bordlagda diskutionsfrågan "Hvar
bör göras för att iakttaga bättre
orddning både för och efter mötena"
upptogs till behandling och diskusitionen
fick afgöra svar på frågan.
#5
Sång!
#6
En fråga inlämnades af Br. Axel
Harström så lydande "Hvarför gick vi
intill templare" frågan upptogs till
behandling men slopades.
#7

En annan fråga väcktes af Br. Hugo
Lundgren om huruvida Klubben ville gå i
författning om att hafva en äggsäxa till
Påsk. frågan upptogs till behandling och
beslutades att hvarje manlig medlem
skulle erlägga en afgift á 50 öre och
systrarna 25 öre en komitei bestående
af 5 bröder nämligen Oscar Nordström,
Henning Johansson, Hugo lundgren
Gustaf Åberg, Gösta Östlund, fästen
beslutades att hållas Påskdagen den 3
April kl. 8 em. Klubben beslutade att
medlena skulle uttaxeras i förväg!
Ekström och Fjellstedt skall inbjudas till
fästen.
#8
Oscar Nordström väckte en ny fråga om
att Klubben skall hafva en vykortafton vid
äggsäxan frågan upptogs till behandling
och beslutades att hafva en vykortafton.
#9
En annan fråga väcktes om huruvida
systrarna skulle ville hafva en syförening
men som sytsrarna själva sade att de
icke ides så måste det slopad.
#10
B. Arvid Fjellstedt inkom med en fråga
om huruvida Klubben ville besluta att gå
till Kyrkan Långfredagen frågan
upptogs till behandling och beslutades
att samlas vid Quarnen kl 9 fm.
#11
En fråga väcktes om att Klubben skulle
sända 3 personer som representerar
kretsmöte i Marma frågan afslogs.
#12
Den så gamla Sångföreningsfrågan
väcktes återigen af Gösta Östlund
frågan upptogs till behandling och
valdes Gösta Östlund till att efterhöra
med en Skräddar Enquist ehuru han ville
åtaga sig att öfva en Sångförening.

#13
Mötet afslutades med en Sång kl 11.
em.
Som ofvan
Hjalmar Sjöman
sekr.
inkomster 16 mån á 5 öre
summa 0,80
Justeradt
E Davidsson
T.f. Ordf.

No 31
#1
Mötet öppnades af T.F. Ordf. J.E.
Davidsson kl. 8,40 em. med sång och
musik.
#2
Det vid förra mötet förda prottokollet
upplästes och godkändes till justering.

Hvarefter än angenäm fäst fortsattes
hvilken hade anordnats af Klubben till
hvilken hade inbjudits en del äldre
medlemmar af Templet samt Bröderna
G Lundgren H Söderström sedan några
vakra stycken spelats af musikanterna
höll Br. Söderström ett litet tal till
Klubben hvarefter spisning vidtogs,
sedan visade Br. Davidsson
sina experiment hvilka voro mycket
interesanta sedan uppläste Br. Fjellstedt
några roliga värsar hvarefter kaffe
serverades fästen afslutades af Br. Falk
med några uppmanande ord till oss
unga kl 12. em. i natt.
Heder åt komiterade
Gösta Östlund
sekr.
Justeradt Axel Harström
Ordförande

No 32
#3
Wid företaget medlemsupprop befunnos
7 tjänstemän och 25 medlemmar
närvarande.
#4
Sång och musik.
#5
Därefter valdes Br. Davidsson att
uppläsa det stora antal vykort som
inlämnats till aftonen.
#6
En fråga väcktes af Oscar Nordström att
Templet skulle igenlösa Klubben sina 55
kr.hvilka voro köpta för för 16 aktier och
beslöts att inlämna en skrifvelse till
Templet af Sekr.
#7
Mötet afslutades kl. 9,20 em. med sång.

Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb
söndagen d. 6 april 04.
#1
Mötet öppnades af Ord. A Harström kl
½9 em med sång och musik
#2
Det vid förra mötet förda prottokollet
upplästes och godkändes till justering.
#3
Vid företaget medlemsupprop befunnos
5 tjenstemän och 19 medlemmar
närvarande
#4
Rapporterna från Skattmästare och
Revisorsberättelsen upplästes och

godkändes. Revisorsberättelsen lyder
sålunda.
Revisorberättelse för Templet 435
Elfkarlens Ungdomsklubb Kvartalet
Januari- Mars 1904
Inkomster
104 månadsafgifter á 5 öre 5,20
8 st inträdesafgifter á 25 öre 2Klubbens aktie No 25 i
musikkassan inlöst af
Templet
2,50
kr 9,70
Behållning från föregående kvt. 26,42
Summa kronor
36,40
Utgifter
Skrifpapper till sekreteraren
0,20
Postporto
-10
100 st Bjudningskort
1,45
75 st ark skrifpapper
1,35
Utgifter för sillsäxan
1,95
En Begrafningskrans
7,50
Resa till Gefle
af 105
2,10
Kartalog till Biblioteket
-80
Utgifter till äggsäxan
3,40
Städning af Lokalen under
det gångna kvt.
1,50
Kr 20,35
Behållning till nästa kvt.
15,77
Sma kr 36,12
Som undertecknad funnit
räkenskaperna väl och omsorgsfullt
förda hemställes till Klubben om full och
tacksam ansvarsfrihet för den afgående
styrelsen
Elfkarleö den 10 mars 1904
Arvid Fjellstedt, August Eliasson
Oscar Söderström
Revisorer
#5
Programkomiten uppläste programmet
för innevarande kvt. hvilket godkändes.

#6
En ny fråga väcktes af Br. O Nordström
att Klubben skulle inköpa en Fonograph
frågan vidrördes litet men slopades.
#7
Sångföreningsfrågan upptogs men blef
bordlagd tills längre fram.
#8
Undertecknad väckte en ny fråga om att
klubben skulle hemtaga vykort för egen
räkning frågan upptogs till behandling
och beslutades att G Östlund skulle
hemtaga 500 st: af 1 kr 100.
#9
En fråga väcktes att en vykortsafton
skulle anordnas till nästa möte frågan
bifölls.
#10
En annan fråga väcktes om att alla som
ej hade vykort skulle böta 5 öre och
beslutades att vykortena skulle visas för
H. Johansson som inträdesbiljett.
#11
Br. Em Nordström frågade om Templet
kunde få klubbens tid om söndag frågan
bifölls.
#12
En fråga om att klubben skulle anordna
en allmän fäst frågan upptogs till
behandling men slopades.
#13
Br. Nordström väckte ånyo en fråga om
att kolekt skulle upptagas vid mötena åt
musikanterna hvilka underhöll under
mötet med sång och musik till klubbens
fulla belåtenhet frågan bifölls.
#14
Mötet afslutades med sång och musik
kl. 10. em. hvarefter lekar vidtogs
Iinkomster 26st månadsafg á 5öre 1,30

Gösta Östlund
sekr.

Justeradt
Axel Harström

No 33

Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb Mån. den
13/4 1904.
#1
Mötet öppnades af Ord. Axel Harström
kl ½9 em.
#2
Vid företaget medlemsupprop befunnos
3 tjänstemän och 12 medlemmar
närvarande.
#3
Det vid förra mötet förda prottokollet
upplästes och godkändes till justering.
#4
Sekreteraren inlämnade vykortena som
voro köpta från John Fröberg Finspong
och utföllo till klubbens fulla belåtenhet
och beslutades att skattmästaren skulle
taga hand om dem och säljas till ett pris
af 3 öre.
#5
Arvid Fjellstedt inlämnade en
Diskutionsfråga så lydande: Är det
nödigt af Klubbmedlemmarna att sitta
och spela kort om kvällarna frågan
upptogs till behandling men blef
bordlagd.
#6

En annan fråga väcktes om att klubben
skulle anordna en lekafton frågan
upptogs till behandling o beslutades att
anordna en sådan om söndag men
beslutet blef upprifvet på nytt och blef
efterän stunds debatt beslutat att
anordna en sådan i det gröna på
obestämd tid.
#7
En annan fråga väcktes om att klubben
skulle hafva en liten fäst sista April och
att klubben skulle sjunga vid kasan
frågan upptogs till behandling och
många yttringar gjordes i densamma
man kom slutligen till det resulltat att
ingen fäst skulle hållas och de som ville
sjunga skulle få.
#9
Biblioteksstadgarna beslutades att
införas i prottokollet hvilka lyder:
Stadgar för Ungdomsklubbens Bibliotek
Monoment
1 Biblioteket har till syftemål att hos
klubbens medlemmar inhämta större
kunskap.
2 Biblioteket skall i alla delar hafva egen
styrelse hvilken skall bestå af
Biblioteksdirektör, Kassaman och
Sekreterare.
3 Biblioteket skall hafva egen Kassa.
4 Priset för utlåning böckerna skall varav
5% och skall efter gällande taxa hvilken
skall handhafvas kassamannen.
5 Alla de som skola låna böcker skola
först vända sig till kassamannen och
erlägga afgiften för den bok han begärt
f.v.b. Direktören.

6 För att få sin begäran gällande hos
Direktörn skall uppvisa sitt qvittoblankett
med kassörens sigill.

Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb den 24/4
1904

7 Sekreteraren skall nogrant hålla reda
på såväl medlemmarnas namn och
namnet på den bok densamme erhållit.

#1
Mötet öppnades med sång kl. 9 em. af
Ordf.

8 Skulle någon medlem göra sin bok
obrukbar gör han sig skyldig att ersätta
en dylik.

#2
Det vid förra mötet förda prottokollet
upplästes och godkändes till justering.

9 Återlämnandet af böckerna böckerna
skall ske hos Direktören.

#3
Den af A Fjellstedt inlämnade Disk.
slopades.

10 Medlem af Templet som icke tillhör
klubben får njuta samma rättighet som
klubbmedlemmar.
11 Den medlem som har haft sin bok i
ett halft år och ej heller kan lämna
någon upplysning af densamma blir
oantastad utstruken ur bibliotekets rullar
det vill säga, han får hvarken med lock
eller pock låna någon mer bok.
12 Den medlem som har lånat en bok
får på inga hvilkor låna ut den åt en
annan.
Elfkarleö i samlingslokalen
Gösta Östlund Oscar Nordström
Stadgekommiterade
Mötet afslutades kl. 10 em.
Gösta Östlund
Sekreterare
Justeradt
Axel Harström
Ordf

No 34

#4
1st Majfrågan slopades.
#5
Biblioteksfrågan upptogs åter till
behandling och beslutades att slopa
kattalogerna från Carl Högberg och taga
från Stockholms Antekvariat
#6
Sång.
#7
En fråga väcktes af sekr. att gökottan
skulle upptagas och diskuteras och
beslutades att en kommite skulle
tillsättas af 3 personer bestående af Br.
A Fjellstedt Elon Lundström Hans
Hedberg.
#8
Underhållning af Br Harström.
#9
Vykortsuppläsande ett stort antal.
#10
Mötet afslutades kl 10. em.

Gösta Östlund
Sekr.

Justeradt
Axel Harström
Ordf.

No 35
Prottkoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb sön. den
1/5 1904.
#1
Mötet öppnades af Ordf kl.9 e.m.
#2
Vid företaget medlemsupprop befunnos
6 tjänstemän och15 medlemmar
närvarande.
#3
Det vid förra mötet förda prottokollet
upplästes och godkändes till justering.
#4
Programmet för Gökottan upplästes och
godkändes med den ändringen att
Cigarrer och Cigaretter skulle ej få
säljas och beslutades en enskild
Gökotta och börjas kl: 6 f.m. men om
ogynsamt väder skulle inträffa skulle
Gökottan hållas i Lokalen.
#5
En kommite tillsattes bestående af 3 br.
och 3 Systr. Axel Harström, Henning
Johanssson, Oscar Nordström, Elin
Fjellstedt, Jenny Herry o Hulda Ekman.

Biblioteksfrågan upptogs åter till
behandling, men då ej något ingått från
kommiten, beslutades att kommiten
skulle verka mera för densammma så
att de de skulle komma till något resulltat
i den.
#9
En ny fråga väcktes om att isdricka å
Turisten skulle borttagas och att en
skrifvelse skulle uppsättas och sändas
till Disponenten frågan upptogs till
behandling men blef bordlagd
#10
En annan väcktes om att hemköpa en
medlemsmatrikel frågan avslogs.

#11
En annan fråga väcktes om att klubben
skulle låta fottografera sig frågan
upptogs till behandling men som en
olämplig tid nu är rådande beslöts att
spara med det tills längre fram på
sommaren.
Möte afslutades kl. 10 em.
Gösta Östlund
Sekreterare
Justeradt
Axel Harström
Ordf.

No 36
#6
Pängarna till Gökottan skulle lånas ur
kassan kommiten begärde
handlingsfrihet hvilket beviljades.

Prottokoll fört vid mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb d 3/5
1904.

#7
En fråga väcktes om att en vykortsafton
skulle hållas om söndag frågan bifölls.

#1 Mötet öppnades med sång af
Ordföranden kl 8,30 afton.

#8

#2

Det vid förra mötet förda prottokollet
upplästes och godkändes till justering.

Carl Östlund
Biträdande Sekreterare

#3
Den bordlagda frågan slopades.
#4
Br. Davidsson begärde upplysning om
hvarför ej cigarrer och cigaretter skulle
få säljas vid gökottan.

Justeradt
Axel Harström
Ordf

No 37
#5
En ny fråga väcktes av Br. Davidsson
om att en vördsam anhållan att
cigaretter ej skulle få säljas åt
minderåriga i brukshandeln, frågan
upptogs till behandling och beslutades
att klubben skulle insända en skrifvelse
till handeln Br. Davidsson blef vald att
skrifva.

#6
Gökottskommiten begärde en ny
medlem i stället för Elin Fjällstedt hvilken
blifvit förhindrad af sjukdom, i stället för
O Nordström valdes Axel Uppman och i
stället för Henning Johansson valdes
J.E. Davidsson
#7
En diskutionsfråga väcktes så lydande.
Hvarför äro klubbens medlemmar så
benägna att undandraga sig tillfälliga
uppdrag frågan upptogs till behandling
men bordlades
#8
Br. Davidsson valdes att uppläsa
vykorten.
#9
Underhållning af Tjänstemännen
#10
Mötet afslutades kl 10,15 em. hvarefter
lekar vidtog

Prottokoll fört under mötet med
Ungdomsklubben måndagen den 20/6
1904.
#1
Mötet öppnades af T.F. Ordf. J.E.
Davidsson kl 8,40 em.
#2
Vid företaget medlemsupprop befunnos
4 tjänstemän och 5 medlemmar
närvarande.
#3
Företogs val utaf styrelse till nästa
instundande kvartal till ordf: Bror Åberg,
vice ordf. Henning Johansson, sekr.
Karl Östlund, Kassaman Oskar
Nordström, Marskalk Jenny Sundgren
Hilma Nordström
#4
Valdes revisorer: Oskar Nordström och
Gustaf Åberg; till programkommité
valdes Bror Åberg och Gösta Östlund
och Oskar Nordström
#5
Väcktes frågan af Bror Åberg angående
Gäflebornas från Templet Gestriklands
mottagande men som Hugo Söderström
lofvat oss att 14 dagar före deras
ankomst till oss därom meddela fick
frågan tills nämnda tid hvila.
#6

En fråga af Davidsson om en lekplan för
klubbens ungdom framlades för mötet,
hvartill utsågs genast Falk att om denna
sak rådfråga Förvalt.
#7
Beslutade mötet att för Biblioteket
inköpa böcker för tjugofem(25) kronor,
hvartill utsågs Br. Davidsson
#8
Utsåg mötet Falk att af förvaltaren
begära att få en låda till bordet.
#9
Afslutades mötet kl 9,10 em.
Gösta Östlund
Klubbsekreterare
Justeradt
Bror Åberg
Ordf.
No 38
Prottokoll fört under mötet med
Ungdomsklubben måndagen den 20/7
1904.
#1
Öppnades mötet af Ordf. Bror Åberg kl.
8,40 em.
#2
Vid företaget medlemsupprop befunnos
3 tjänstemän och 12 medlemmar
närvarande.

#5
Upptogs frågan om Geflebornas
ankomst och beslutades en fäst för
deras ankomst där jaffe, saft,
läskedrycker, smörgåsar, ciggarer och
Appelsiner skulle tillhandahållas. och
tillsattes en kommite af 5 bröder och 5
systrar E. Lundström. br. åberg, Gösta
Östlund, O. Nordström, Hj. Sjöman, E.
Fjellstedt, H. Ekman, Alina Harström
Jenny Herry Lilly Falk. Kommiten fick
handlingsfrihet.
#6
Fästen skulle hållas vid Tensmyraån och
börjas kl. 7. fm.
E-ö den 20/7 1904
Gösta Östlund
Klubbsekreterare
Justeradt
B. Åberg

No 39
Prottokoll fört under mötet med
Ungdosmklubben sönd. 2 okt. 04.
#1
Öppnades mötet af Ordf. bror Åberg kl
½9 em.
#2
Vid företaget medlemsupprop befunnos
8 tjänstemän och 11 medlemmar
närvarande.

#3 Kassaman uppläste kassarapporten
hvilken godkändes.
#4
Revisorerna godkände klubbens
räkenskaper och beviljades de
räkenskapsförande tjänstemännen full
och tacksam ansvarsfrihet för det
gångna kvartalet.

#3
Det från No 37. förda prottkollets
bordlagda frågan upptogs till behandling
men som inga upplysningar kunde
inkomma bordlades de ånyo.
#4

Företades Val af Styrelse. Till Ordf.
Vald. Bror Åberg, Sekr. gösta Östlund
Kassan Oskar Nordström, Marsk. Lilly
Falk B. Ordf. Henning Johansson. B.
Sekr. Hugo Lundgern, B. Skattm. Gustaf
Åberg, B. Marsk. Hjalmar Sjöman.

beslutades att det skulle stå som en
utgift enär matrikeln hade kommit bort.

#5
Till revisorer valdes Augusta Herry Elin
Åberg Lilly Falk.

#13
Vykortsafton skulle anordnas om
söndag.

#6
Till Programmkommite valdes Oskar
Nordström Kristian Löf o Hjalmar
Sjöman.

#15
Afsjöngs en sång varefter mötet var
afslutadt kl: 10 em.

#7
Upplyste Kassamannen Klubben om att
7 kr. voro tagna ur kassan för
läskedrycker.
#8
Afsjöngos några sånger.
#9
Inlämnades en fråga hur man skulle göra
med lemonadlådan frågan upptogs till
behandling och beslutades att köpa
halfa för 5 öre styck och utsågs
Davidsson till källarmästare.
#10
Inlämnades en fråga af Oskar
Nordström om en fäst frågan upptogs till
behandling och beslutades att en
kaffefäst skulle anordnas tills om
söndag medlen skulle tagas ur kassan
för att sedan uttaxeras till
medlemmarna.
#11
En kommite tillsattes bestående af 2 br.
o 2 systr. Hugo Lundgren, Gustaf Åberg,
Hulda Ekman Lilly Falk (Hildur
Sundström) Kassamannen upplyste pm
att det fattades 1,35 från Fästen i Julas
mötet upptogs genast till behandling och

#12
Väckte Oskar Nordström frågan om en
paketauktion men slopades.

Som ofvan
Gösta Östlund
Klubbsekreterare
Inkomster
48 mån á 5 öre
Rest för fäst
Sum. kr.

2,40
1,35
3,75

Justeradt
B A Åberg
Ordf.
No 40
Prottokoll fört under mötet med
Ungdomsklubben sönd. 9. okt. 1904.
#1
Öppnades mötet af Ordf. Bror Åberg kl.
9 em.
#2
Vid företaget medlemsupprop befunnos
8 tjänstemän och 18 medlemmar
närvarande.
#3
Prottokollet från förra mötet upplästes
men blef sedan en liten ändring gjorts
godkänd.
#3

Uppläste kassörn kassarapporten
hvilken lyder sålunda: Till Templet 435
Elfkarlens Ungdomsklubb Kassarapport

Inkomster
36 st månadsafgifter 1,80
Plikt för vykort
0,15
Behållning från föreg.kvt. 46,67
Sma kr.
48,62
Utgifter
En lekbok
Postporto
1 låda lemonad
Till Fästen den 24/7
Städning af Lokalen för
gångna kvt.
Kronor
20,04
Behålln. till nästa kvt.
Sma kronor

#6
frågan om att rådfråga förvaltaren om att
få en låda i bordet upptogs till
behandling och beslutades att utan
vidare taga en låda.
#5
Sjöngs några sånger.
#6
Vykortena upplästes af Br. K. Löf.

1
0,10
4,00
10,40
1,50

#7
Vykortsafton 8 dagar om söndag. Mötet
afslutades kl. ½10 em. Efter mötets slut
var en angenäm fäst anordnad af
Klubben den trefliga aftonen afslutades
med några lekar.

28,58
48,62
Som ofvan

E:ö den 4 okt. 1904
Oskar Nordström
Skattm.
Därefter upplästes Revisorsberättelsen
som lyder. Revisionsberättelse för
kvartalet Juli-September 1904.
Som undertecknade revisorer funnit
räkenskaperna väl och omsorgsfullt
förda, hemställa vi till Klubben om full
och tacksam ansvarsfrihet för de
räkenskapsförande tjänstemännen.

Gösta Östlund
Klubbsekreterare
Inkomster 56 st månadsafg. á 5 öre kr
2,80
Utgift för fästen den 9/10 7,66
Justeradt
H. Johansson
V Ordf.

Elfkarleö den 9 okt. 1904
No 42
Augusta Herry
Lilly Falk

Elin Åberg
Prottokoll fört under mötet med
Ungdomsklubben den 16 okt 1904.

No41
#4
Båda rapporterna godkändes af
klubben.

#1
Öppnades mötet af Vice Ordf, Hening
Johannson kl ½9 med sång.

#5
Frågan om Lekplanen upptogs men fick
tills vidare hvila.

#2

Vid företaget medlemsupprop befunnos
7 tjänstemän och 16 medlemmar
närvarande.
#3
Prottokollet från förra mötet upplästes
och godkändes till justering

Klubbsekreterare
Justeradt
B A Åberg
Ordf.

No 43
#4
Väcktes en frågan om att anordna en
fäst, frågan upptogs till behandling och
diskuterades något,men den blef sedan
omändrad att den skulle heta
Templarbal och att rådfråga förvaltaren
om att få dansa på någon brygghusvind
för klubbens ungdom men frågan blef
genom omröstning slopad.
#5
Väckte Hjamar Sjöman en fråga om
vintersport för klubbens ungdom frågan
upptogs till behandling samt
diskuterades något men blef bordlagd
tills vidare.
#6
Inlämnades en fråga om en gisstäflan
men som ingen då fär tillfället hade
någon, utsågs Oskar Nordström att
inkomma med en sådan till nästa möte.
#7Oskar Nordström väckte en fråga om
att klubben skulle inlämna en vördsam
skrifvelse till Templet om att detta
godhetsfullt ville utbetala en sma af
kr.7.66 för klubbens första fäst detta år
frågan upptogs till behandling och en
kommite tillsattes bestående af 3 br.
Oskar Nordström, Gösta Östlund o
Hjalmar Sjöman hvilka skulle framföra
klubbens önskan på tempelmötet.
#8
Afslutades med sång kl. 10 em.
hvarefter lekar vidtogs.
Som ofvan
Gösta Östlund

Prottokoll fört under mötet med
Ungdomsklubben måndagen den 24
Okt. 1904.

#1
Öppnades mötet af Ordf. Bror Åberg
kl.½9 em.
#2
Vid företaget medlemsupprop befunnos
7 tjänstemän och 14 medlemmar
närvarande.
#3
Upplästes prottokollet från förgående
möte hvilket godkändes till justering.
#4
Upptogs frågan om vintersport, och
inleddes af Br. Davidsson och
beslutade klubben att anordna en sådan
till vintern, men frågan blef bordlagd till
nästa möte.
#5
Väckte Davidsson en fråga om allmän
fäst fråganupptogs till behandling och
blef genom en kort diskution beslutadt
att anordna en fäst frågan bordlades.
#6
Till klubbens vykortsafton ett stort antal
vykort hvilka upplästes af br Alf. Herry.
#7
Afslutades mötet med sång kl. 10 em.
Som ofvan

Gösta Östlund
Sekr.
12 mån 60 öre
Justerat af VO Henning Johansson

No 44
Prottokoll fört under mötet med
Ungdomsklubben sönd. den 6 nov.
1904.
#1
Mötet öppnades af Vise Ordf. H.
Johansson kl ½9 em.
#2
Vid företaget medlemsupprop befunnos
7 tjänstemän och 22 medlemmar
närvarande.
#3
Upplästes prottokollet från föregående
möte hvilket godkändes till justering.
#4
Den bordlagda frågan om vintersport
upptogs till behandling och
diskuterades något och utsågs en
kommite bestående af 3 medlemmar
Oskar Nordström Gösta Östlund o
Hjalmar Sjöman att inkomma med
förslag tillnästa möte.
#5
Den bordlagda fästfrågan upptogs till
behandling men bordlades åter.

#8
Den gamla biblioteksfrågan upptogs
åter tillbehandling och diskuterades
lifligt, men blef åter bordlagd på grund af
Br. Davidssons bortovaro från mötet.
#9
O. Nordström väckte en dikutionsfråga
om Kriget men slopades.
#10
Väcktes frågan om en lekafton frågan
upptogs till behandling men bordlades.
#11
Väcktes en fråga om att klubben skulle
anordna en musikfond för att köpa ett
musikinstrument för klubbens räkning
men frågan blef som vanligt slopad.
#12
På klubbmötet var det allas önskan att
Br. Davidsson som källarmästare skulle
taga sina läskedrycker med sig på det
att klubbens ungdomar få släcka sin
törst

Som ofvan
Gösta Östlund
Sekr.
6 st inträdesafg. 25 1,50
20st mån.afg. á
1,00
Utgifter 30öre papper
Justeradt
B A Åberg
Ordf.
No 45

#6
Beslutades en vykortsafton tillnästa
möte.
#7
Oskar Nordström väckte en fråga om
enskild fäst frågan upptogs till
behandling men slopades.

Prottokoll fört under mötet med
Ungdomsklubben den 27 November
1904.
#1

Öppnades mötet af Ordf. Bror Åberg kl.
½9 em.
#2
Det vid förra mötet förda prottokollet
upplästes och godkändes till justering.
#3
Vid företaget medlemsupprop befunnos
8 tjänstemän och 29 medlemmar
närvarande.

#10
Det talrika mötet afslutades kl. 10 em.
med sång.
P.S. Klubbens första tidning upplästes
och utföll till allas belåtenhet.
Som ofvan
Gösta Östlund
Sekreterare
Inkomster 18 st månads á 5 90öre

#4
Upptogs frågan om vintersport, och
upplästes af kommiten sin raport om
densamma hvilken slopades, och att en
ny sådan skulle uppställas till nästa möte
om det skulle komma något resultat i
densamma.
#5
Upptogs den bordlagda fästfrågan och
tillsattes en kommite bestående af 2 br.
J. Davidsson och Alf. Herry att utarbeta
ett förslag till fästen.
#6
Den bordlagda och snart utnötta
biblioteksfrågan upptogs åter till
behandling men kom ej till något resultat
med densamma hvadan den åter måste
bordläggas.

#7
Upptogs den bordlagda frågan om en
lekafton men blef åter bordlagd.
#8
Vad är orsaken till att klubben alltid
bordlägger sina frågor?
#9
Att uppläsa det stora antalet vykort som
hade inlämnats till aftonen valdes Alf.
Herry.

Justeradt
H Johansson
VO
No 46

Prottokoll fört under mötet med
Ungdomsklubben Sönd. 4 December
1904.
#1
Mötet öppnades af Vise Ordf. Henning
Johansson med sång och musik kl. ½9.
#2
Vid företaget medlemsupprop befunnos
8 tjänstemän 0ch 27 medlemmar
närvarande.
#3
Det vid förra mötet förda prottokollet
upplästes och godkändes till justering.

#4
Rapport från fästen den 9. okt.
upplästes och godkändes af klubben.
#5
Biblioteksfrågan upptogs till behandling
men bordlades åter samt frågan om en
Lekafton fick dela samma öde.

#6
Derefter spelades och sjöngos några
sånger af 4 bröder och en syster, hvilka
slogo klubben med förtjusning och allas
önskan var, att de måtte göra om det på
flera möten.
#7
En Diskutionsfråga inlämnades af
undertecknad så lydande: Hvad är
orsaken till att klubben alltid bordlägger
sina frågor frågan diskuterades båd
länge och väl och en resolution
uppsattes så lydande: "Att klubben
ägnar dem för litet uppmärksamhet."
#8
Davidsson upplyste klubben om att alla
bordlagda frågor skulle expideras nästa
möte hvilket godkändes af klubben.
#9
I bänkarne märktes många gamla
bröder och systrar från modertemplet
ock från Marma Fästes ungdom deltogo
en del, i hvilkas ansikten man tydligen
kunde skönja att de voro fullt belåtna
med aftonen.
#10
Väckte Br Davidsson ett förslag om att
till nästa möte en kommunalstämma
hålles, hvilket godkändes af klubben,
nämnden tillsattes och bestodo af 7
bröder J. Davidssob, E. Nordström, Alf.
Herry, Arv. Fjellstedt, Gustaf Lundgren,
Gustaf Fjellstedt ocg Bror Åberg.
#11
Det roliga och trefliga mötet afslutades
med sång och musik kl: 11. em. varefter
några lekar vidtogs.
Som ofvan
Gösta Östlund
Sekr.

Justeradt
VO Henning Johansson

No 47
Prottokoll fört under mötet med
Ungdomsklubben sönd. den 11 Dec.
1904
#1
Öppnades mötet af V Ordf. Hening
Johansson kl. ½9 em.
#2
Vid företaget medlemsupprop befunnos
8 tjänstemän och 22 medlemmar
närvarande.
#3
Upplästes prottokollet hvilket
godkändes till justering.
#4
Upptogs Bibioteksfrågan till behandling
men bordlades.
#5
Frågan om en Lekafton slopades.
#6
Väckte Br Alf. Herry en fråga om en
sångförening frågan upptogs till
behandling och beslutades en sådan
och de som ville deltaga i demsamma
skulle hänvända sig till Alf. Herry.
Öfvaren för sångföreningen skulle blifva
Skoläraren E. Jacobsson.

#7
Nordström väckte en fråga. om en fäst
för klubben till julen frågan upptogs till
behandling och en kommité tillsattes af
3 br. Alf. Herry, Gustaf Lundgren, G.
Fjellstedt att inkomma med förslag till
nästa möte.

#8
Väckte oskar Nordström frågan om att
skicka en af klubbens medlemmar till en
Nykterhetskurs i Gefle frågan upptogs till
behandling och utsåg klubben G.
Lundgren att deltaga i kursen och
beslutades 15 kr. för hans underhållning.
#9
Därefter uppträde några bröder
däribland utmärkte sig A Herry och
visade sin sceniska konst till stort nöje
för klubben.
Mötet afslutades kl. ½11 em.
Som ofvan
Gösta Östlund
sekr
Inkomster á 5 öre 1,25
5 inträdesafg á 25 1,25
Justeradt
Henning Johansson
V.O.

Prottokollet från förgående möte
upplästes och godkändes till justering.
#4
Förrättades val af styrelse och utsågs till
Ordförande Alf. Herry Vice Ordf.
Henning Johansson Sekr. Hjalmar
Sjöman, Skm J E Davidsson B Sekr.
Karl Östlund, B Skm Gustaf Åberg.
Marskalk Elin Fjellstedt B.M: Jenny
Herry.
#5
Tillsattes en programkommite
bestående af 3 br. Gust. Fjellstedt, Alf.
Herry och Adrian Strömberg.
#6
Till Revisorer valdes Bror Åberg och
Aug. Eliasson och Hugo Lundgren.
#7
Upptogs Biblioteksfrågan till behandling
men bordlades till första mötet i April
månad.

#1
Öppnades mötet af Ordf. Vice, Henning
Johansson kl ½9 em.

#8
Förslag till fästen Nyårsdagen,
upplästes af kommiterade och
godkändes af klubben, och beslutades
50 öre per manlig medlem och i nödfall
att taga det som fattas ur kassan till
fästen, en kommite tillsattes bestående
af 2 br. och 3 systr. Alf. Herry, Adrian
Strömberg, Jenny Herry, Lilly falk,Hulda
Ekman, pängarna skulle upptagas i
förväg.

#2
Vid företaget medlemsupprop befunnos
8 tjänstemän och 28 medlemmar
närvarande.

#9
Undertecknad väckte en fråga så
lydande: Att klubben skulle tillsätta en 2
person er till Lekmästare som klubben
skulle obetvingat lyda i sina lekar frågan
bifölls ett förslag om att stadgar skulle
skrifvas för lekarna slopades.

#3

#10

No 48

Prottkoll fört under mötet med
Ungdomsklubben den 18 December
1904.

Väcktes frågan om en vykortsafton till
fästen Nyåret bifölls.
#11
Hjalmar Sjöman väckte en fråga om att
köpa en karraffin frågan upptogs till
behandling men slopades.
Mötet afslutades kl. 10 em.

Som ofvan
Gösta Östlund
Sekr.
Inkomster 44 mån.afg. á 5 öre 2,20
Justeradt
Henning Johansson
V.O.

No 49

Prottokoll fört under mötet med
Ungdomsklubben sönd den 1 jan 1905

#1
Öppnades möte med sång och musik kl
½7 em af Vice Ordf. Henning
Johansson.

#6
En fråga väcktes af Alfred Herry, att
några bröder skulle tillsättas för att få
något roligt på mötena, frågan upptogs
till behandling och beslutades att 5
bröder skulle tillsättas och utsågs,
Gustaf Fjellstedt, Alfr. Herry, Bror Åberg,
Aug. Eliasson.
#7
Derefter serverades kaffe och
läskedrycker
#9
Efter att hafva väderkvickt sig börjades
möte ånyo med afsjungandet af några
sånger.
#10
Att uppläsa det stora antalet vykort
somhade inlämnats valdes Alfr. Herry
#11
Mötet afslutades kl 9 em.
Som ofvan
Gösta Östlund
sekr.

#4
Kassarapporten upplästes och
godkändes.

Efter mötets slut anordnades lekar
hvilka lektes med fröjd och gamman alla
voro fästligt sinnade efter att hafva lekt
något serverades tårtor samt återigen
kaffe tackade br Emrick Nordström
kommiterade för deras arbete hvilket de
hade ärligt förtjänat heder åt
kommiterade samme broder framförde
äfven systrarnas tack till bröderna hvilka
stod i en så stor tacksamhetsskuld till
bröderna att de ej kunde frambringa ett
lefve för dem den angenäma och på
samma gång trefliga fästen afslutades
med sång kl 1 midnatt.
Gösta Östlund

#5
Undrehållning af musik.

Justeradt
Ordf. Alfred Herry

#2
Vid företaget medlemsupprop befunnos
7 tjänstemän och 38 medlemmar
närvarande.
#3
Dt vid förra mötet förda prottokollet
upplästes och godkändes till justering.

No 50

Revisorer

Prottokoll fört under mötet med
Ungdomsklubben Söndagen d. 7 Jan.
1905

#4
Det från föregående mötet förda
prottkollet upplästes och godkändes till
justering.

1
Mötet öppnades af Ordf. Alf. Herry kl ½9
med afsjungandet af en sång.
2
Efter företaget medlemsupprop befans
6 tj o 31 medl. närvarande.
3
Revisorsberättelsen upplästes och
godkändes och lyder sålunda
Till Templet 435 Elfkarlens
Ungdomsklubbs Kassa Rapport
Inkomster
223 månadsafgifter á 5 öre 11,15
11 st inträdesafgifter á 25 öre 2,75
Kronor
13,90
Behållning från föregående 28,58
Sma kronor
42,48
Utgifter
Rest till fäst
Till fästen d 9/10 1994
Skrifpapper
Omkostnader till Nyckterhetskurs i Gefle
Städning af Lokalen
Kronor
25,81
Behållning till nästa år
Sma kronor

1,35
7,66
0,30
15,00
1,50
16,67
42,48

Som vi hafva funnit räkenskaperna väl o
omsorgsfullt förda hemställa vi till
Klubben om full och tacksam
ansvarsfrihet för den afgångna styrelsen.
Elfkarleö d. 6.1.1905
Bror Åberg August Eliasson
Hugo Lundgern

#5
Underhållning af Bröderna Gust.
Fjellstedt och Alf. Herry
#6
Sång! förekom, utmärkt resultat.
#7
En fråga väcktes af Br. Oscar
Nordström om en Enskild fäst, frågan
upptogs till behandling men slopades.
#8
Den gamla frågan om att Klubben skulle
hålla en Lekplan upptogs till behandling
men fick åka samma väg som den förra.
#9
Den omskrifna frågan om en utfärd till
Hyttön upptogs till behandling en liten
diskution förekom men frågan
bordlades
#10
En fråga inkom om att Klubben skulle
arangera en paketauktion frågan
upptogs till behandling och diskuterades
en liten stund men bordlades till nästa
möte.
#11
Klubben enades om att hålla en
gissningstäflan till nästa möte de
gissande erlägga en afgift af 5 öre
#12
Mötet afslutades med sång kl 10,15 em.
Som ofvan
G Sjöman
Sekt.

Justeradt
Alf. Herry
ordf.
No51
Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb
Söndagen den 14 Januari 1905.
#1
Mötet öppnades af Ordf. Alf. Herry
kl 8.30 em. med afslungandet af en
sång.
#2
Vid medlemsupprop befanns 8 tj. och
17 medlemmar närvarande.
#3
Det från föregående mötet förda
ptottokollet upplästes och godkändes till
justering.
#4
Br. Davidsson fann sig nödsakad att
bekänna att han med flera ej hade utfört
det som Klubben ålagt dem, nämligen
att utarbeta förslag tilll Klubbens årsfäst.
på grund häraf uppstod en diskustion
om huruvida Klubben skulle hafva
årsfäst eller inte o på hvilkan tid som
ställde sig lämpligast. Under
diskusitionen inkommo två förslag ett
om att fästen skulle hållas den femte
februari det andra om att uppskjuta
tidsfrågan ännu en liten tid, det senare
antogs. om möjligt skulle fästen hållas i
Bönhuset. Br. Davidsson åtogo sig att
anskaffa talare angående musik enades
Klubben om att underhandla med
Elfkarlö Stråckmusik.
#5
Klubbens nybakade Sångförening fick
sig en stadgig läxa af Klubbens icke
sjungande bröder.

#6
Br. Herry uppläste bref som erhållits från
Templet Hyttöns Hopp, enligt
underhandlingar som förts från
bådadera hållen är Klubben ditbjuden
den sista Söndagen i Februari hoppas
på att Klubbens medlemmar så
mangrannt som möjligt, " ock på samma
gång känna det såsom en plikt att göra
Templet därstädes ett besök", ty
Klubbens medlemmar veta nog lite hvar
med sig att de gång på gång lofvat att
göra en utfärd dit!
#7
Br. Alf. Herry inkom med en
Redovisning för fästen den1/1 05. på
grund af att fästen icke med förlust gick
af stapeln kände sig Kassörn mycke
tacksam och vill på detta enkla vis
hembära sitt tack, Heder åt komiten
#8
Angående pristäflingen uppkom en
gränslös diskusition om huruvida en
tredjedel eller två tredjedelar skulle
tillfalla Klubbens Kassa, trost att
stadgarna anropades beslöts likväl att
af två tredjedelar af de inkomna medlen
skulle inköpas ett pris till vinnaren och
en tredjedel tillfalla Kassan.
#9
Programkomiten uppläste programet för
innevarande år hvilket godkändes i sin
helhet
#10
Mötet afslutades kl 10,30 med en sång
derefter vidtogs lekar med utmärkt
resultat.
Som ofvan
Underdånigast
Hjalm Sjöman

Klubb Sekr
Justeradt
Alf. Herry
Ordf.
No 52

Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb
Söndagen 29/1 1905
#1
Mötet öppnades af Ordf.Alf. Herry kl.
8,30 em. med en sång.

Angående gissningstäflan som Klubben
hade anordnat blef Bror Åberg vinnaren
till hvilken de hade inköpt en Cigarrkopp
af slipat glas.

#10
Mötet afslutades kl. 9,40 em. med en
sång.
Som ofvan
Hjalm. Sjöman
Kassan innehöll till nästa möte
17,02

#2
Medlemsupprop hvarvid 7 tj.m. och 23
medlemmar befans vara närvarande.

Alf. Herry
ordf.

#3
Det från föregående mötet förda
prottokollet upplästes och godkändes
sedan det ändrats till justering.

No 53

#4
Som i programet för innevarande
quartal d. 29 står. Systrarna leder mötet,
uppstod en stark panik hos systrarna.
#5
Br. Davidsson upplyste om att bönhuset
skulle kunna erhållas den. 12. mars. nu i
år.
#6
Den från prottokollet No 50 bordlagda
frågan upptogs till behandling men
slopades.
#7
Sång!
#8
Vykortafton hade bröderna ordnat före
mötet.
#9

Prottokoll fört under mötet med
Ungdomsklubben
Söndagen d. 5 Febr. 1905.

#1
Mötet öppnades af Ordf. Alf. Herry kl.
8,30 em. med sjungande af en sång.

#2
Vid medlemsupprop befans 5 tj. och 22
medl. närvarande.
#3
Prottokolet från förra mötet upplästes
och godkändes till justering.
#4
Br. Davidsson upplyste om att han
efterhört med ett par st. talare men att
de hitills varit förhindrade, så att de
ingenting kunde lofva, men sade sig
kunna försöka att skaffa någon, så att
Klubben icke skulle bli utan talare på
fästen.

#5
Sång och musik af några Bröder.

#2
Vid medlemsupprop befanns 4 tj. och
27 medl. närvarande

#6
En fästfråga inkom hvilken upptogs till
behandling nämligen att Klubben skulle
hafva en enskild fäst, meningarna voro
mycket delade, på grund däraf, att
förslag inkom att inbjuda Templet
Marma Fästes Ungdom D.v.s. somliga
vill att ingen skulle inbjudas o somliga att
ungdomen fråm omskrifna Templet
skulle hitbjudas men genom röstning
beslöts att hitbjudna ungdomar från
Marma Fäste. En kommite tillsattes
bestående af 3 br. o 4 systr. nämligen
Alf. Herre, Gösta Östlund o Ivar Östlund,
Lina Arosell, Selma Lyrén, Lilly Falk,
Hulda Ekman, angående fruar, medlen
skulle tagas beslöts att bröderna lägga
en afgift af 30 öre systrarna 20 öre.
Vykortsafton skulle ordnas på fästen.

#3
Det från förgående mötet förda
prottokollet upplästes och godkändes.

#7
Som ingenting vidare förekom
afslutades mötet kl 10,15 em. med en
sång.

#6
Underhållning af Br Davidsson.

Som ofvan
Hjalm. Sjöman
Alf. Herre
Ordf.

No 54

Prottokoll fört under mötet med
Ungdomsklubben Lördagen o
Söndagen den 12 o 12 1905

#1
Mötet öppnades af Ordf. Alf. Herry kl
9,15 med sång!

#4
En diskuditiondfrågas så lydande "
Hvad nytta har Ungdomen af att bevista
hvarandras möten", upptogs till
behandling och dikuterades lifligt, Br.
Davidsson inkom med ett
resolutionsförslag så lydande," nyttan
af. att bevista hvarandras möten, är att
man lär mer känna hvarandra o mer
endräckt blir rådande mellan
Ungdomen, "detta förslag till resolution
antogs i sin helhet.
#5
Musik af Klubbens musikanter.

#7
En diskusitionsfråga upptogs tll
behandling "så lydande hvilken står
värst emot nykterheten krögarn eller
måttlighetssuparn" frågan diskuterades
en liten stund o antogs till resolution att
måttlighetssuparn står värst emot
nykterheten.
#8
Kaffe serverades hvilket lät sig väl
smaka under att musiken underhållde.
#9
Läsning af Ordf.
#10
Åter igen inkom en dikusitionsfråga så
lydande " Har en ungdomsklubb innom
ett lokarltempel någon skadlig sida",
frågan upptogs till behandling o

diskuterades något, förslag till resolution
så lydande, en Ungdomsklubb är icke till
skada om den ledes i
öfverensstämmelse med Templets
konstitution, denna antogs i sin helhet..
#11
Sång!

#12
Mötet afslutades 12,37 em.
Som ofvan
Hjalm Sjöman
Sekr.
Efter mötet anordnades lekar, hvilka
leddes med god ordning och i hvilka de
inbjudna Marmaborna flitigt deltogo
sedan lekarna pågått ett par timmar
serverades kaffe till stor fröjd för våra
törstiga strupar, sedan Kaffedrickningen
slutat fortsattes att leka hela
eftermidnatten till kl. 5 på
söndagsmorgon, som i öfrigt må
nämnas, hälsade vår Ordf. de inbjudna
marmaborna hjärtligt välkomna på
hvilket Br. Söderberg från Marma
svarade, på vykortsaftonen som
Klubben hade anordnat hade ett stort
antal vykort skrifvits hvilkas infallsrika
uppsatser mycket roade oss, Klubbens
Allehande upplästes af Redts.
Skådespelarna Alf. Herry, J.E.
Davidsson, Gustaf Fjellstedt hvilkas
uppträde mottogs med stormande
aplåder!
Den trefliga o angenäma Fästen
afslutades somförut nämnts kl. 5 f.m.
Sjöman
Alf. Herry

No 55

Prottokoll fört under mötet med
Ungdomsklubben
Söndagen 19 Febr. 1905
#1
Mötet öppnades af Ordf. Alf. Herry kl.
8,40 em.
#2
Vid medlemsupprop befans 5 tj. 24
medl. närvarande.
#3
det vid föregående mötet förda
prottokollet upplästes o godkändes till
justering.
#4
Den bordlagda frågan om Klubbens
årsfäst upptogs till behandling, och
beslutades att tillsätta en komite
bestående af 5 bröder och 5 systrar
nämligen, J.E Davidsson Ivar Östlund,
Gustaf Lundgren, Adr. Strömberg, Knut
Fjellstedt, Elisabet Lindström, Elin
Åberg, Jenny Herry, Elin Fjellstedt,
Selma Lyrén dessa antogs af Klubben,
kommiten erhöll handlingsfrihet
#5
Angående hyttöfärden kunde ingenting
beslutas emedan Alf. Herre inte hade
fått något bref som de hade lofvat att
skicka när vi skulle få komma men lapp
skulle uppsättas om underrättelse skulle
komma under veckans lopp.
#6
För länge sedan väcktes en fråga innom
Klubben att anskaffa Handböcker frågan
upptogs till behandling och diskuterades
o valdes Br. Davidsson att inkomma
med förslag han inlämnade nu dessa till
mötet hvilka upplästes men bordlades
anär tiden var långt framskriden.
#7

Skattmästaren ålades att inköpa papper
till Sekr. o Klubbens Tidning.

Klubben beslutade att gå till kretsmöte i
marma d. 5 mars kl. 2 em.

#8
Mötet afslutades med en sång kl. 10,30.
em.

#7
Som ingenting vidare förekom
afslutades mötet kl 8,30 em.

Som ofvan
Hjalm Sjöman
Sekt.

Som ofvan
Hjalm Sjöman
Sekr

Justeradt
B.A. Åberg
T.förd. Ordf.

V.O
Henning Johansson

No 56
Protokoll fört under mötet med
Ungdomsklubben
Måndagen d. 27 Febr. 1905
#1
Mötet öppnade af T.förd. Ordf. Bror
Åberg kl. 8 em. med en sång.
#2
Vid medlemsupprop befans 4 tl. 10
medlemmar närvarande.
#3
det från föregående mötet förda
prottokollet upplästes o godkändes till
justering.
#4
För att Klubben skulle få en större
förtjänst af sin årsfäst föreslog att baka
hvilket öfverlämnades till kommitten,
förslag inkom också att hvilka som ville,
skulle få skänka något till Fästen såsom
mjölk, grädde o mjöl hvilket antogs.
#5
Förslag till handböckerna bordlades till
nästa möte.
#6

No 57
Prottokoll fört under mötet med
Ungdomsklubben
Söndagen d. 12 mars 1905
1/
Mötet öppnades af V. Ordf. Henning
Johansson kl 9 em. med en sång.
2/
Vid medlemsupprop befanns 7 tj. 24
medl. närvarande.
3/
Det från förra mötet förda prottkollet
upplästes o godkändes till justering.
4/
Sång
5/
Som mycke bröd o kaffe hade bilfvit
öfver vid fästen framlade Br. Davidsson
ett Förslag om att klubben skulle hålla
en liten fäst om Lördagskväll och att
inbjuda de gamla Templarna och en
afgift af 10 öre per skrof erlägges detta
förslag antog klubben samma kommite
tjänstgör, musik af Bröderna Fjellstedt o
Bror Åberg Vykortsafton anordnas Br.

falk ålades att efterhöra med Örner om
klubben får vistas därstädes längre än
vanligt.

En Programkommmite tillsättes
bestående af 3 pers. Oscar Nordström,
Adrian Strömberg, Gustaf Lundgren.
6/
Sång.

6/
Som ingenting vidare förekom
afslutades möte kl. 10 em. med en
sång.
Som ofvan
Hjalmar Sjöman
Justeradt
W. ordf.
H. Johansson
No 58
Prottokoll fört under mötet med
Ungdomsklubben
Söndagen d. 19 mars 1905.
1/
Mötet öppnades af V. Ordf. H.
Johansson
2/
Upprop o medlemar o läsning af
prottokollet måste uppskjutas till nästa
möte på grund af att prottokollsboken
var nerlåst.
3/
Val af styrelse företogs o valdes till Ordf
Gustaf Lundgren, V. Ordf. Adrian
Strömberg, S.K. J.E. Davidsson, S. Karl
Östlund, M. August Eriksson, B.S. G.
Åberg B.S. Thor Östlund, B.M. Gustaf
Fjellstedt.
4/
Till revisorer för innevarande Qv. valdes
Ivar Östlund, Helmer Herre, Axel
Harström.
5/

7/
Br. Ivar Östlund redovisade för en fäst
nämligen Lördagen d. 12 o Söndagen
d. 13 Febr. då Marmaborna var inbjudna
som med en balans på 90 öre gick af
stapeln o beslutades att taga af kassan.
8/
att en Grafvofon skulle inköpas för en
15 kr. frågan slopades.
9/
En Diskutionsfråga väcktes af Br. Emrik
Nordström så lydande. "Kan något
göras att Klubbens medlemmar kan få
några Edla förströelser på sommarn",
frågan diskuterades något men
bordlades.
10/
Afslutning begärdes och afslutades
mötet kl. 9,35. med en sång.
Som ofvan
Hjalm. Sjöman
Justeradt
W. Ordf.
Henning Johansson

No 59
Prottokoll fört under mötet med
Ungdoms-Klubben
Söndagen 26/3 1905.
1/
Mötet öppnades kl 6,40 med sen sång
af V. Ordf. Henning Johansson

2/
Vid medlemsupprop befans 5 tj. 27
medl. närvarande.
3/
Prottokollet upplästes o godkändes till
justering.
4/
Den bordlagda diskusitionsfrågan så
lydande "Kan något göras att Klubbens
medlemmar kan få några Edla
förströelser på sommaren" upptogs till
behandling o inkom Br. Gösta Östlund
med ett förslag om att försöka få en plan
till stånd i o för bollsparkning Br. Gustaf
Fjellstedt om att få en simskola till stånd
men de flesta bröderna talade för Br.
Östlunds förslag. Br.Davidsson nu om
att efterhöra med Bruksförvaltan om det
vore möjligt att få en plan detta förslag
antogs, o att efterhöra med Falk om han
var villig att tala för Klubben angående
detta förslag, två förslag inkom det
första om att Falk o två Bröder o det
andra om att två Bröder ensamt skulle
tala med Förvaltarn o antogs förslaget
att Falk med två Br. och valdes till
underhandlare Gustaf Lundgren o Bror
Åberg.
5/
Underhållning
6/
Redovisning fästen den 12 mars o den
18 mars
sålda biljetter den 12mars 43,95
-"18mars 5,10
Inkomster
Summakr.
49,05
Utgifter
Bröd
Lokalhyra
Musik
Logi
Socker 6 kg
Ljus 1 st

20
8
5
2
4,32
,58

Mjölk o grädde
för fästen den 18 mars
tårtan
en Kg socker
Kaffe 0,3 Kg
småbröd
Summa
behållning 0,34 kr

2,40
7,50
0,72
0,72
1,54
48,71

7/
Mötet afslutades med en sång Kl. 7,50.
em.

Som ofvan
Hjalm Sjöman
Efter mötets slut vidtog Brödernas afton
som avr arrangerad på bästa sätt.
W. Ordf. Henning Johansson
No 60
Prottokoll fört under mötet med
ungdomsklubben söndagen den 2 april
1905.
1
Mötet öppnades af v. ordföranden
Henning Johansson.
2
Vid medlemsupprop befanns 3
tjänstemän och 13 medlemmar
närvarande.
3
Prottokollet från förra mötet upplästes
och godkändes.
4
Br. Ivar Östlund redogorde att
redovisning ej kunnat skrifvas på grund
af någon försummelse från skattmästarn
och sekreterarens sida.
5

Programkommiten uppläste
programmet för innestående kvartal
hvilket godkändes i sin helhet.
6
Br. Gösta Östlund påminde om att den
bordlagda bibloteksfrågan skulle
upptagas till behandling en af de första
söndagarna i april månad men frågan
slopades.
7
Br. E. Nordström yrkade på att en ny
punkt skulle i stadgarna inskrifvas så
lydande skattmästaren skall till
sekreteraren uppge inkomster och
utgifter för hvarenda möte, frågan
antogs.
8
Br. G. Östlund väkte en fråga om att
klubben skulle inbjuda logens ungdom
till ett klubbmöte den 16 april.
Davidsson valdes att skrifva
ofvannämnda inbjudan.
9
Till att uppsätta frågor för mötet valdes
en kommite bestående af tre personer
nämligen G. Lundgren, Ivar Östlund och
G. Fjällstedt.
10
Den bordlagda frågan om
handböckerna upptogs men bordlades
åter.
11
Af de öfverblifna penningarne efter
voffelfästen, skulle 100 afsättas till pris
återstoden till kassan, priset bordlades.
12
Som ej vidare förekom afslutades mötet
med en sång kl. 10,20 eft.m. Inkomster
29,16 utgifter 1,43
Carl Östlund

Sekrt.
Justeradt
G A Lundgren

No 61

Prottokoll fört under mötet med
ungdomsklubben sönd den 9 april 1905.
1
Mötet öppnades af ordföranden Gustaf
Lundgren med en sång kl. 8,20 em.
2
Vid företaget medlemsupprop befans 4
tjä. 18 med.
3
Prottokollet från föregående möte
upplästes och godkändes till justering
4
Revisionsberättelse för kvartalet
Jan-Febr Mars år 1905 hvilken lyder
sålunda:
Inkomster
Ingående kontant i kassan 16,67
125 månadsafgifter á 5 öre 6,25
4 " från föregående år
,20
af gissningstäflan
,60
inkomst för läskedrycker
5,60
Behållning från årsfästen
,34
Summa kronor
29,66
Utgifter
Städning af Lokalen för
kvartalet
Behållning till nästa kvartal
Summa Kr

1,50
28,16
29,66

Som vi nu efter genomgången
granskning funnit klubbens räkenskaper
väl och omsorgsfullt förda, så hemställa
vi om full och tacksam ansvarsfrihet åt
den afgående styrelsen.

Ivar Östlund Helmer Herry
Axel Harström
Revisorer

Som ej vidare förekom afslutades mötet
med en sång kl. 10,13 eft hvarefter lekar
vidtogo. Inkomster inga utgifter inga.

5
Logen begärde klubbens tid Påskdagen
hvilket beviljades.

Som ofvan
Carl Östlund
Sekreterare

6
Den bordlagda frågan om gisstäflan
upptogs till behandling och beslutades
att man skulle skrifva en uppsats af
själfvalt ämne. Uppsatserna skulle
uppläsas inför klubben, hvilken sedan
skulle besluta hvem priset skulle tillfalla.
Signaturerna skulle på brefven
underskrifvas inte namnen. Prisen skulle
utdelas i Påsk.
7
Frågouppsättarna inkommo med
program och frågor inför nästa möte
hvilka godkändes.

8
Till kommiterade för fästen valdes Ivar
Östlund, G. Fjällstedt, Lilly Falk, Hulda
Ekman A. Arosell, A. Vester Broder Ivar
Östlund föreslog en afgift af 20 öre för
män och 10 öre för fruntimmer hvilket
antogs. Broder Sjöman valdes att
upptaga medlen för fästen.
10
En ny fråga inkom att man skulle ha en
äggsäxa i påsk frågan antogs och
valdes en kommite bestående af 6
personer nämligen Oscar Nordström,
Gust. Fjällstedt, Henning Johansson,
August Eliasson, Gustaf Lundgren, Axel
Harström Kommiten beviljades
handlingsfrihet. Fästen skulle gå af
stapeln Påskdagen med början kl 8 efm.
Samma kväll Vykortsafton.
11
Underhållning

Elin Åberg
Tiilförordn Ordf.
No 62
Prottokoll fört under mötet med
Ungdomsklubben måndagen den 1 maj
1905.
#1
Mötet öppnades af Vice Ordf. Adrian
Strömberg kl 8,15 em.
#2
Som ej varken prottokoll eller
medlemsmatrikel funnos där kunde ej
något medlemsupprop företagas och ej
prottokoll justeradt.
#3
En fråga väcktes af Gösta Östlund att en
allmän fäst skulle anordnas (en
Filadelfiafäst) frågan upptogs
tillbehandling och diskuterades litet,
men blef bordlagd till nästa mötet.
#4
Som ej vidare förekom afslutades mötet
kl. 8,45 med afsjungandet af en sång.

Elfkarleö i Lokalen 1905
Gösta Östlund
T.F. Sekr.
Elin Åberg
Ordf.
No 63

Prottokoll fört under mötet med
ungdomsklubben sön. 7 maj 1905.
#1
Mötet öppnades af t.f. Ordf. Elin Åberg
kl 9 em.
#2
Prottokollet från föregående mötet
upplästes och godkändes.
#3
De bordlagda frågan om filadelfia-ästen
upptogs till behandling men slopades.
#4
En fråga enligt programmet upptogs så
lydande : hvad bör göras att få brödena
att kvarstå i klubben i sommar frågan
bordlades tills vidare.
#5
En ny fråga väcktes att klubben skulle
låta fotografera sig frågan bordlades.
#6
Afslutning
Hilma Nordström
T.F. Sekr.
W. Ordf.
Adrian Strömberg
Inkomst
Utg

15 kr
inga

No 64
Prottokoll fört under mötet med klubben
sön. d. 17 maj 1905

Prottokollet från förra mötet upplästes
och justerades.
#3
Broder Falk omtalade att klubben fått
löfte om en Lekplan, men ej så stor
ungefär 50 meter i fyrkant. Förvaltaren
hade utsett en plan men omtalade ej
hvar den var belägen för broder Falk
skulle först tala vid Klubben. Mötet
beslutade att vara nöjd hur stor än
planen skulle bli.
#4
Broder Alfred Herre valdes att
igång-sätta planen samt att handhafva
mattriellerna.
#5
Klubben beslutade att köpa en sparkboll
samt ett krockertspel. Broder Alfred
Herre utsågs att inköpa dessa spel.
#6
Broder Embrick Nordström inkom med
ett förslag om att klubben skulle skaffa
en flagga och en stång hvilken antogs
och utsågs Broder Falk att fråga
Förvaltaren om tillåtelse.
#7
Br. Gösta Östlund inkom med en fråga
om att man skulle ha en invigningsfäst
när planen skulle blifva färdig frågan
bordlades.
#8
Täflingsbrefven upplästes och priserna
utdelades 1 pris tillföll G. Fjällstedt och
2dra pris Ivar Östlund
som ej vidare förekom afslutades mötet
kvart i 5
Inkomster 5,42 inga utgifter

#1
Mötet öppnades af ordf. Gustaf
Lundgren kl ½4 em.

Carl Östlund Sekr.

#2

W. Ordf. Adrian Strömberg

No 65

Logen hemställer till klubben om deras
tid om söndag vilket bifölls klubben
inställer därför sitt möte.

Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb sön 21
maj 1905

#9
Programfrågan bordlades tillnästa möte.

#1
Mötet öppnade af T. förord. Ordf. J.E.
Davidsson kl: ½9 em.
#2
På grund af att ej något prottokoll och
medlemsmatrikel fans närvarande
kunde ej företagas något i den vägen.
#3
Därefter företogs val af styrelse och
utsågs till Ordf. Ivar Östlund, Vice Axel
Harström, Sekr. Gustaf Lundgren, Sktm.
Arvid Fjellstedt, Marskalker Ester
Sjöman o Hilda Klang Vakt August
Eliasson. B. Sekr. Bror Åberg, B. Sktm.
Knut Fjellstedt. Till Lekmästare valdes
Bror Åberg o August Eliasson,
materialförvaltare Axel Harström.
#4
Till tidningsredaktör för kvartalet valdes
bror Åberg, Sekr. Gustaf Lundgren.
#5
Underhållning af några Bröder.
#6
Till revisorer valdes A. Strömberg o Knut
Vestergren.
#7
Br. Davidsson väckte en fråga om att
hemtag 5 st Wykort vilket bifölls och
utsågs G. Östlund att hemtaga
desamma.
#8

#10
Som ej vidare flrekom afslutades mötet
kl. 10 em.
Som ofvan
Gösta Östlund
T. Förordn. Sekr.
Inkomster 107 medlemsafgifter á 5 öre
5,20
justeradt
I. Östlund
Ordf.

No 66
Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb
Söndagen den 15 Okt 1905.
#1
Mötet öppnades af Ordf. Ivar Östlund kl
8,30 em.
#2
Prottokollet från förra mötet upplästes
ock godkändes till justering.
#3
Emedan ingen ordentlig uppropslista
fanns, antecknades de medlemmar som
voro närvarande ock var till antalet 22.
#4
Wid punkten Rapporter redogjorde
Refvisorerna för sin rapport hvilken
godkändes.
#5

Wid punkten underhållning sjöngo några
bröder ett par sånger.
#6
En ny fråga inlämnades af Axel
Harström om att få smörja att smörja
Sparkbollen med. frågan upptogs till
behandling ock fick Br. Harström sin
fråga beviljad men han ville på samma
gång ha nya regler att sparka efter
emedan de som funnos voro för gamla
frågan fick hvila så länge.
#7
Skattmästaren skulle handhafva
Wykorten i ock för försäljning.
#8
Br. Gösta Östlund väckte en fråga om
att Klubben skulle ha lite med af den
vinst som möjligen kan bli af Bacaren
som skall anordnas frågan upptogs till
behandling men efter en liten diskussion
bordlades frågan tills det blef någon
klarhet i om vinst blef eller inte.
#9
Som ej vidare förekom afslutades mötet
kl 10 em.
Som ofvan
G.A. Lundgren
Sekr.
Inkomster
Utgifter

4,05
5,65

Justeradt
Ivar Östlund
No 67
Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb
Söndagen den 22/10 1905.
#1

Mötet öpnades af Ordf. I. Östlund kl. half
9 em.

#2
Wid företaget medlemsupprop befunnos
8 tjänstemän ock 15 medlemmar
närvarande.
#3
Prottokollet från förra mötet upplästes
och godkändes.
#4
Förslagskommiten uppläste förslaget till
Fästen ock blef samma kommite vald till
att uppsätta program samt för öfrigt
ställa igång fästen med 3 systrar till
hjälp, Jenny Lundgren, Hilma Nordström
ock Hulda Ekman. Komiten fick
handlingsfrihet.
#5
Br. Davidsson uppläste ett bref från
studeranden Elfving i Upsala angående
ett nytt ungdomsförbunds bildande i
Uppland: frågan upptogs till behandling
men som ej så många ej förstogo sig på
brefvens innehåll blef ej någon vidare
diskussjon. Ett förslag af Em. Nordström
att Br. Davidsson skulle något vidare
efterhöra med Studenten om han kunde
ge några närmare upplysningar om
förbundet godkändes af Klubben.
#6
En ny fråga inlämnades af Ordf. om att
under vinterns lopp igångsätta ett
lustspel innom Klubbens medlemmar:
frågan upptogs till behandling ock
redogjordes något för hur det skulle
komma att försiggå hvarför alla
medlemmar tycktes vara med om
fråganefter en ganska lång men på
samma gång gifvande diskution
beslutade Klubben att till de Bröder och

Systrar som ämna ställa till med
lustspelet lämna ett bidrag råd ock
lägenhet kassan tillåter.

#7
En fråga om att till Fästen om
lördagskväll inbjuda uttomstående
upptogs till behandling o förslag
inkommo det sista förslaget segrade
nämligen afslag således skulle inga
inbjudas.
#8
Som ej vidare förekom afslutades mötet
kl. 10,30 em.
Som ofvan
G.A- Lundgren
Sekr.
Justeradt
Ordf. A. Hartsröm
No 69
Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb
Söndagen den 26 Nov. 1905
#1
Som Ordf. Ivar Östlund afflyttat blef Axel
Harström vald till Ordf. ock Wise ordf.
A. Strömberg.
#2
Mötet öppnades af Ordf. A. Harström kl
9 em.
#3
Wid uppropet befunnos 6 tjänstemän
och 17 medlemmar närvarande.
#4
Prottokollet från förra mötet upplästes
och godkändes till justering.

#5
Redovisning gjordes af undertecknad
för sista enskilda fästen som Klubben
hade, ock skulle afgiften för densamma
belöpa sig till 52 öre per medlem.

#6
Klubben beslutade att inlämna en
skrifvelse till Templet om lite bidrag ock
blef undertecknad vald att inlämna
densamma.
#7
En diskusjonsfråga hämtad ut
Programmet från föregående möte
upptogs till behandling, några
medlemmar yttrede sig i densamma
men fick diskutionen afgöra svar på
frågan.
#8
Br. Axel Harström inlämnade en ny fråga
om en enskild fäst i Jul, frågan upptogs
till behandling diskuterades något men
bordlades.
#9
Som Broder Harström tycktes ha godt
om nya frågor framlade han en till,
nämligen om logis för Sparkbollen,
Smörjburken ock Reglerna frågan
upptogs till behandling men som ej
något allvar tycktes vara med frågan
slopades den.
#10
Som ej något vidare förekom afslutades
mötet kl. 10 em. med en sång.
Som ofvan G.A. Lundgren Sekr.
Justeradt A Harström, Ordf.

No 70

Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb
Söndagen den 3 Dec. 1905.

Justerad Ordf A Harström

#1
Mötet öppnades af Ordf. A. Harström kl.
8,40 em.
#2
Wid företaget medlemsupprop befunnos
8 tjenstemän ock 23 medlemmar
närvarande.
#3
Prottokollet från föregående möte
upplästes och godkändes till justering.
#4
Den bordlagd frågan om Julfästen
upptogs till behandling ock beslutade
Klubben att ha Julfästen på
Trettodagsafton. Till att uppställa förslag
till fästen valdes an kommite bestående
af 3 bröder nämligen Gösta Östlund,
Axel Harström ock Arvid Fjellstedt.
#5
Sång!
#6
Br. davidsson inlämnade en
diskusjonsfråga så lydande: Hvilken är
bäst, att äga en god hvilja eller en god
förmåga, frågan upptogs till behandling
ock diskuterades en kort stund af 2
talare hvarför diskutionen fick afgöra
svar på frågan.
#7
Klubbens Allehande upplästes.
#8
Som ej vidare förekom afslutades mötet
kl. half 11 em. med en sång.
Som ofvan G. Lundgren Sekr

No71
Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb
Söndagen den 10 Dec. 1905.
#1
Mötet öppnades af Ordf. Axel Harström
kl half 9 em. ock helsades de
främmande medlemmarne från Marma
Fäste välkomna.
#2
Wid mötet voro alla tjänstemännen ock
27 medlemmar närvarande.
#3
Prottokollet från förra mötet upplästes
ock godkändes till justering.
#4
Förslagskommiten uppläste Förslag för
Julfästen hvilket godkändes i sin helhet.
#5
Sång!
#6
Br. Emrick Nordström framlade en fråga
så lydande: Hvar träffar rusdryckerna
ömtåligaste stället i vår Natsjon; Frågan
upptogs till behandling diskuterades
något, ock enades Klubben om att
Resolution på frågan skulle vara, den
ömtåligaste för rusdryckerna är Kvinnan.
#7

Klubbens Allehande upplästes.
#8
Som ej vidare förekom afslutades mötet
kl. 10 em. med en sång.

Som ofvan G.A. Lundgren
Sekr.

#5
Br. Davidsson framkom med en
diskussionsfråga så lydande: Hvilket har
åstadkommit det mästa onda i verlden,
frågan upptogs till behandling
dikuterades något men bordlades.

#6
Klubbens Allehanda upplästes!

Justeradt Ordf A Harström

No 72
Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb
Söndagen den 17/12 05.
#1
Mötet öppnades af Ordf. Axel Harström
kl 8,40 em.
#2
Wid mötet befunnos alla tjänstemännen
ock 20 medlemmar närvarande.
#3
Prottokollet från förra mötet upplästes
ock godkändes till Justering.
#4
En kommite för Julfästens
iordningsställande tillsattes bestående
af 2 Br. ock 4S. nämligen August
Eliasson ock Knut Fjellstedt, Emma
Malm, Elin Fjellstedt, Jenny Herre ock
Hilma Nordström. Vid Fästen fingo
äfven de äldre medlemmarna närvara
om de i likhet med Klubbens
medlemmar ville erlägga den bestämda
afgiften, nämligen 50 öre för man ock 25
öre för kv. ock skulle detta tillkännagifas
på nästa Tempelmöte.

#7
Klubben beslutade att för den gåfva
Klubben fick mottaga inlämna en
tacksamhetsskrifvelse ock skulle
undertecknad inlömna densamma.
#8
Som ej vidare förekom afslutades mötet
kl. 10,20 med en sång.
Som ofvan
G.A Lundgren Sekr.
A. Harström
Ordf.
No 73
Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb
måndagen den1/1 1906
#1
Mötet öppnades af Ordf. A. Harström kl.
8,30 em. ock fick Ordf. helsa 2 nya
medlemmar välkomna nä,ligen Henrik
Hedberg ock Clas Harström.
#2
Wid uppropet voro 8 tjänstemän och 25
medlemmar närvarande.
#3

Prottokollet från föregående mötet
upplästes och godkändes till Justering.
#4
Emedan nytt Kvartal instundat måste
styrelse väljas och valdes till Ordf. Axel
Harström W.Ordf. A. Strömberg, S. G.ALundgren, Kassaman A. Fjellstedt,
Marskalk Hilma Nordström, B.S. Bror
Åberg, B. Skm. Knut Fjellstedt, B.M.
Jenny Lundgren, Wakt Carl Spets. Till
matrialförvaltare Ordf. Axel Harström. Till
Revisorer valdes Knut Vestergren och
Carl Spets. I Programkommite valdes
Arvid Fjellstedt, Knut Fjellstedt ock
August Eliasson.
#5
Diskusionsfrågan bordlades.
#6
Sång.
#7
En ny fråga af Br. Eliasson om att för
Klubbens räkning en Karifin ock ett Glas
upptogs till behandling, ock för att så
billigt som möjligt få dessa saker
enades Klubben om Br. Emrik
Nordströms förslag om att höra efter å
få låna Templets.
#8
Klubben Allehande upplästes samt
läsning af Bröderne Nordström o
Davidsson.
#9
Som ej vidare förkom afslutades mötet
kl. 9,45 med afsjungandet af en sång.
Som ofvan
G.A. Lundgren
sekr.
A Harström Justeradt
Ordf.

No 74
Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb
Söndagen den 8/1 06.
#1
Mötet öppnades af Ordf. Axel Harström
kl 9 em. ock fick han hälsa 2 nya
medlemmar välkomna nämligen
Reinholt Hammarsten ock Alfred Herre.

#2
Wid uppropet befunnos 7 tjänstemän
ock 34 medlemmar närvarande.
#3
Prottokollet från föregående mötet
upplästes ock godkändes till justering.
#4
Kassarapport Sekreterarrapport och
Revisionsberättelsen upplästes ock
godkändes och beviljade Klubben den
afgende styrelsen full ock tacksam
ansvarsfrihet för det gångna qvartalet.
#5
Den bordlagda Diskusjonsfrågan
upptogs till behandling ock diskuterades
ganska lifligt, ock enades Klubben om
den resolusjon som Br. Davidsson
framställde, nämligen , att Brännvinet är
det mesta som hjälper upp girighet,
ärelystnad ock högmod att komma i så
stor utökning.
#6
Ordföranden uppläste en skrifvelse om
bidrag till hedrande af Anders Fryksells
minne, frågan upptogs till behandling
ock beslutade Klubben att listan skulle
ligga framme på bordet ifall någon ville
skrifva på något.
#7

Ett par räkningar var inlämnade, den
ene på 1,50 till Gösta Östlund ock 50
öre till Sekreteraren för skrifpapper
räkningarne godkändes.
#8
Br. Davidsson inlämnade en ny fråga
om att försöka få flera musikanter inom
Klubben, fråganupptogs till behandling
men bordlades.
#9
Likaledes en ny fråga af Br. Davidsson,
att anordna s.k. Bellmansaftnar eller
Frödingsaftnar som tillgå på så vis att
allmänheten inbjudes mot en liten afgift,
ock så läser någon en liten bit ur
Frödings dikter med musik emellanåt
eller ur någon annan författares dikter för
att härigenom visa att Klubben arbetar
något utåt ock icke allenast inom
Klubben, frågan bordlades.
#10
Klubben Allehanda upplästes.
#11
Som ej vidare förekom afslutades mötet
kl 10,20 em.
Inkomster 50 öre
Utgifter 1,70
Som ofvan
G.A. Lundgren
Skr.
A. Strömberg W.O.
just.
No 75

Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb
Söndagen den 14/1 06.
#1

Mötet öppnades af W.Ordf A.
Strömberg kl. half 9 em.
#2
Wid företaget medlemsupprop befunnos
7 tjenstemän ock 19 medlemmar
närvarande.
#3
Det från föregående mötet förda
prottokollet upplästes ock godkändes till
justering.
#4
Räkning för sista Enskilda Klubbfästen
upplästes ock godkändes.

#5
Programkommiten uppläste programet
för qvartalet hvilket godkändes i sin
helhet, ock skulle Ordföranden uppläsa
på hvarje möte hvad som skulle
efterföljas mötet efter.
#6
Den bordlagda frågan om fler
musikanter innom Klubben uppotgs till
behandling ock uttalade Klubben sig för
såsom ett önskemål att de Br. ock Systr.
som äro musikaliska ville slå sig
tillsammans ock på så vis underhålla då
det behöfs.
#7
Br. Davidssons andra fråga om s.k.
förläsningsaftnar upptogs till behandling
ock diskuterades något hvarefter
Klubben beslutade sig för, att anordna
sådana aftnar en s.k.
förläsningskommite tillsattes bestående
af 4 bröder, Alfred Herre, Gustaf
Lundgren, Johan Davidsson, Bror Åberg
hvilka skulle läsa. Men först skulle dessa
läsningar provas på Klubbmötena för att
se efter om dessa bröder äro till yrket

dugliga, föreläsningarna skulle börja
nästa möte.
#8
Klubbens Allehande upplästes hvilket
denna gång hvar mycket roande för
Klubbens medlemmar.
#9
Som ej vidare förekom afslutades mötet
kl. 10 em.
Inkomster för mötet voro 34 st
månadsafgifter á 5 öre kr. 1,70
Utgifter för Klubbens enskilda Fäst 4,61
Som ofvan GA Lundgren
sekr
A Harström Justeradt
Ordf.

No 76

Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb
Söndagen den 21/1 06.
#1
Mötet öppnades af Ordf. Axel Harström
kl 8,20 em.
#2
Wid uppropet befunnos alla tjänstemän
ock 26 medlemmar närvarande.
#3
Prottokollet från föregående mötet
upplästes ock godkändes till justering.
#4
Ett musiknummer spelades af våra
musikanter.

#8
En utmärkt föreläsning af en från
Föreläsningsbyrån utskickad Elef vid
namn Pontus Fadderallanlund.
Föredraget var ganska uppbyggligt på
samma gång mycket roande för
Klubbens medlemmar hoppas det ej var
sista gången därför ett allmänt tack till
vår broder.
#9
Klubben Allehanda upplästes
#10
Som ej vidare förekom afslutades mötet
kl. half 11 em.
Som ofvan G.A. Lundgren
Sekr.
A Harström Justeradt
Ordf

#5
Läsning af Br. Davidsson.

No 77

#6
För Kaffekalaset nästa möte tillsattes en
kommite bestående af 5 Systr. Märta
Strömberg, Hulda Ekman, Lilly Falk,
Emma Malm ock Hulda Klang. För
samma fråga inkom Br. Davidsson med
ett förslag att våra systrar skulle göra 2
rosetter den ene skulle hon sjelf ha den
andre skulle någon af Bröderna ha,
rosetterna skulle framläggas på bordet
ock hvarje broder skulle där taga en
rosett ock skulle den syster som gjort
rosetten blifva af brodern bjuden på
Kaffe. Förslaget upptogs till behandling
ock godkändes.

Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens ungdosmklubb
Söndagen den 29/1 06.

#7
Br. A. Eliasson inlämnade en ny fråga
om en allmän Fäst frågan upptogs till
behandling diskuterades något men
bordlades.

#1
Mötet öppnades af Ordf. Axel Harström
kl. half 9 em.
#2
Wid företaget medlemsupprop befunnos
alla tjänstemännen ock 41 medlemmar
närvarande.
#3
Det för föregående mötet förda
prottokollet upplästes och godkändes till
justering.
#4

En räkning från Söderfors Handel
Elfkarleö på 30 kronor upplästes ock
godkändes.
#5
Undertecknad framlade en ny fråga , om
att de tillfällen någon uppträder på
cenen skulle en kolekt upptagas. Frågan
upptogs till behandling ock beslutade
Klubben att en dylik skulle upptagas ock
skulle kolekten tillfalla kassan.
#6
Klubbens Allehanda upplästes.
#7
Som ej vidare förekom afslutades mötet
kl 10,20 em. hvarefter Programmet för
dagen efterföljdes.
Som ofvan
G.A. Lundgren
Sekr.
A. Harström
Justeradt
Ordf.
No78
Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb
Söndagen den 4/2 06.
#1
Mötet öppnades af Ordf. Axel Harström
kl. 8,20 em.

#5
Den bordlagda frågan om en allmän
Fäst upptogs till behandling
diskuterades något, ock skulle br.
Davidsson efterhöra med Templet om
Klubben kunde få samma talare som
skullle hålla Nykterhetsföredrag den 18
Febr. För öfrigt skulle frågan få vila till
nästa möte.
#6
Enligt Programmet för dagen skulle
Ordf. underhålla, hvilket han äfven gjorde
genom läsning.
#7
Br. Alf. Herre framlade den från
föregående mötet roliga Rosettfrågan,
för att i densamma diskutera något, en
liflig diskusjon utspann sig efven hvilken
tycktes upplifva medlemmarna.
#8
Klubbens Allehanda upplästes.
#9
Som ej vidare förekom afslutades mötet
kl. 10 em
Som ofvan
G.A. Lundgren Sekr.
Inkomster för mötet 75 öre
Utgifter 30 kronor för cenen
Elin Fjellstedt Tillf Ordf

No 79
#2
Wid uppropet befunnos 8 tjänstemän
ock 22 medlemmar närvarande.
#3
Prottokollet från föregående möte
upplästes ock godkändes till justering.
#4
Redovisning för Fästen den 28 Januari
upplästes ock godkändes.

Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb
Söndagen den 11/2 06.
#1
Mötet öppnades af W. Ordf. A.
Strömberg kl 8,30 em, men som
Programmet för dagen var att Systrarna
skulle leda mötet valdes därför till Ordf.

Elin Fjellstedt, S. Jenny Lundgren ock
Kassör Hilda Klang.
#2
Wid uppropet befunnos 5 tjänstemän
ock 25 medlemmar närvarande.

#3
Det vid förra mötet förda prottokollet
upplästes ock godkändes till justering.
#4
Den bordlagda frågan om allmänna
Fästen upptogs till behandling, men
bordlades tills vidare.
#5
Sång!
#6
Klubbens Allehanda upplästes.
#7
Läsning af Bröderna J. Davidsson ock
Erik Lindberg.
#8
Som ej vidare förekom afslutades mötet
kl 10 em.
Som ofvan
Jenny Lundgren
Sekr.
A Harström
Justeradt Ordf
No 80
Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb
Söndagen den 18/2 06.
#1
Mötet öppnades af Ordf. Axel Harström
kl half 9 em.

#2
Wid företaget medlemsupprop befunnos
alla tjenstemännen ock 14 medlemmar
närvarande.
#3
Prottokollet från föregående mötet
upplästes och godkändes till justering.

#4
Den bordlagda fästfrågan bordlades
åter.
#5
Sång af några Bröder.
#6
Br. Davidsson inlämnade en ny fråga
om att de som ingå Templet ej så lett
som hittils få vara medlemmar i
Klubben, utan skulle de, sade han
åtminstone af våra Marskalker inom
Klubben införas. frågan upptogs till
behandling ock tycktes den, efter någon
diskusjon röna allmänt bifall, hvarför det
blef beslutat, att de som ingå i Templet
ock vilja vara medlemmar i Klubben,
skola där af Marskalkerna framföras till
Ordf. för att helsas välkomna, samt
därefter en sång sjungas.
#7
En dito af Br. Davidsson så lydande: att
skulle det vara på sin plats att försöka få
en grens på Klubbtiden för de
minderåriga inom Klubben, frågan
upptogs till behandling, hvarefter en liflig
diskussisjon utspann sig 4 förslag
inkommo det första om att sätta en
grens på tiden, det andra att efterhöra
med deras föräldrar om de gifva
tillåtelse att låta dem till mötets slut, det
tredje att de såsom förut skulle få
deltaga, samt det fjärde att de med
några vänliga ord skulle tillsägas när
tiden för dem anses vara tillräcklig att gå

hem. Efter flera voteringar ock en
spännande väntan på resultatet,
segrade det tredje förslaget, som lydde,
att de skulle som förut deltaga till mötets
slut.
#8
Br. Alf. Herre inlämnade en ny fråga eller
en upplysning, om att ett afklädningsrum
fanns strax innanför de första dörrarna
till lokalen, emedan systrarna hafva för
princip att alltid värka väl påklädda då
de komma in i lokalen men kanske
uppmärksammas frågan bäst idag eller
förra mötet, då själfva Ordföranden sitter
med Öfverrock ock Wintermössa
neddragen öfver öronen, frågan tycktes
vara af god beskaffenhet, ty nu spatsera
Ordförarn ut ock efter honom hela raden
af systrar de inkommo dock snart, Ordf.
i Skortärmarna ock systrarna utan
kappor, således hörsammades
upplysningen.
#9
Br. Arvid Fjellstedt inlämnade en ny
fråga om nästa möte ställs i ordning en
enskild fäst ock till denna inbjuda
Neckrosen, frågan upptogs till
behandling, diskuterades något, men
afslogs
#10
Br. Alfred Herre inlämnade ännu en
fråga, om att besöka något granntempel
eller inbjuda något tempel till oss, frågan
upptogs till behandling, resultatet blef att
Br. Herre skulle ringa på till Wallgrens i
Hyttön för att få reda på deras mötestid,
ock skulle Klubben vid något bra tillfälle
göra dem en påhelsning.
#11
Underhållning med läsning af Bröderna
Davidsson ock Åberg.
#12

Som ej vidare förekom afslutades mötet
kl half 11 em.
Inkomster 55 öre
Som ofvan
G.A. Lundgren
Sekr.
A. Strömberg
W.Ordf.

No 81
Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb
Söndagen den 25/2 06.
#1
Mötet öpnades af W. Ordf. A.
Strömberg kl half 9 em.
#2
Wid företaget medlemsupprop befunnos
8 tjenstemän och 16 medlemmar
närvarande.

#3
Det vid förra mötet förda prottokollet
upplästes och godkändes till justering.
#4
Den bordlagda Fästfrågan bordlades
åter.
#5
Br. Davidsson inlämnade en
diskusionsfråga så lydande: Hvilka äro
våra lefnadsmål? Frågan upptogs till
behandling diskuterades något men fick
diskutionen utgöra svar på frågan.
#6
En diskusionsfråga af Br. E. Nordström
så lydande: Är Diskusjon nyttig eller

onyttig,lämplig eller olämplig. frågan
upptogs till behandling ock
diskuterades något ock vart resultatet
det att diskusjon är nyttig.

#4
Den bordlagda Fästfrågan upptogs till
behandling men den fick hvila tills
vidare.

#7
Klubben beslutade att göra en färd till
Hyttön den 18 Mars. Med Samling
Hammarekällan kl. 1.

#5
Sång af våra Musikvänner.

#8
Klubbens Allehanda upplästes.
#9
Underhållning af våra musikanter.
#10
Som ej vidare förekom afslutades mötet
kl. 10 em.
Som ofvan
G.A. Lundgren
Sekr.
Inkomster 60 öre
A Harström Justeradt
Ordf.

#6
Klubben belsutade att ha Wykortsafton
nästa möte.
#7
Br. Gösta Östlund inlämnade en ny fråga
om att anordna en kostymfäst, frågan
upptogs till behandling, diskuterades
ganska lifligt men afslogs.
#8
Br. Gösta Östlund frågade on Klubben
enligt programmet skulle ha Tablå den
18, men som Klubben hade beslutat sig
att gå till Hyttön denna söndag
bordlades frågan.
#9
Klubbens Allehanda upplästes!

No 82

#10
Som ej något vidare förekom afslutades
mötet kl 9,45 em.

Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb
Söndagen D. 2/3 06.

Som ofvan
G.A. Lundgren
Sekr.

#1
Mötet öppnades af Ordföranden Axel
Harström kl. half 9 eftermid.

Justeradt
A Harström
Ordf.

#2
Wid företaget medlemsupprop befunnos
7 tjenstemän ock 41 medlemmar
närvarande.
#3
Det vid förra mötet förda prottokollet
upplästes och godkändes till justering.

No 83
Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb
Söndagen D. 11 Mars 1906.

#1

Mötet öppnades kl 9 em. af W. Ordf
genom afsjungandet af Wårt land.
#2
Att föra dagens prottokoll utsågs
undertecknad.
#3
Som ingen uppropslista eller
prottokollsbok var tillstädes måste
förhandlingarna fortsättas i
Arbetsordningen till nya frågor.
#4
Undertecknad föreslog en så lydande
diskusjonsfråga, hvilken är den största
trefnaden innom ungdomsklubben?
Frågan diskuterades något, bland lifliga
debatörer märktes Ragnar Östlund ock
Erik Lindberg. Diskusjonen fick afgöra
svar på frågan.
#5
En annan fråga upptogs till behandling
så lydande: Kan Klubben på något sätt
upphjelpa hemslöjden? Frågan
diskuterades en stund men bordlades.
#6
Sång. Därefter uppläsning af tidningen.

Mötet öppnades af Ordf. Axel harström
kl 8,30 em. med afsjungandet af Wårt
land.
#2
Wid företaget medlemsupprop befunnos
6 tjenstemän ock 18 medlemmar
närvarande.
#3
Prottokollet från förra mötet upplästes
ock godkändes till justering.
#4
Som nytt Kvartal snart var inne hölls
tjenstemannaval ock utföll sålunda: Till
Ordf. Gösta Östlund, W. Ordf. Alf. Herre,
S. G.A. Lundgren, Skm. G. Fjellstedt,
B.S. Bror Åberg, B.Skm. Arv. Fjellstedt,
Wakt Edvin Ekström, M. Jenny
Lundgren, B.M. Hilma Nordström, Till
matrialförvaltare valdes August Ögren.
Revisorer Alf. Herre ock Knut
Vestergren.
I Programkommiten valdes Elin
Fjellstedt, Jenny Herre ock Hilma
Nordström.
#5
Den bordlagda Fästfrågan upptogs till
behandling men afslogs.

Mötet afslutades kl 11 em.
E. Nordström T.f Sekr.
A Harström Just.
Ordf.
No 84
Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb
Söndagen den 18/3 06.

#1

#6
Den andra bordlagda frågan bordlades
åter.
#7
Br. Ragnar Östlund gjorde en förfrågan
om Klubben skulle ha Woffelkalas nästa
möte. frågan upptogs till behandling ock
beslutade Klubben att ha ett sådant. För
att ställa i ordning Kalaset valdes en
komite bestående af 5 systrar Lina
Alström, Jenny Herre, Ester Sjöman,
Hilma Nordström ock Amalia Löf.
Komiten fick handlingsfrihet.
Bekostnaderna skulle tagas per
medlem ock skulle Br Helmer Herre

hjelpa till att taga upp kofvan. Widare
skulle Wykortsafton anordnas.
#8
Undertecknad inlämnade en fråga om ej
Klubben skulle ha en pristäfling till nästa
möte frågan upptogs till behandling ock
inlämnade Br. Knut Westergren en
räknegåta så lydande: 2 st gingo ut att
meta om en stund sade den ene gif mig
en fisk så har jag dubbelt så många
som du, då sade den andre, nej gif mig
en, så får vi lika många! hur många
fiskar hade de. Svaren skulle inlämnas i
Kuvert med 10 öre.
#9
Tidningen upplästes.

Wid företaget medlemsupprop befunnos
alla tjenstemän ock 33 medlemmar
närvarande.
#3
Det vid förra mötet förda prottokollet
upplästes ock godkändes till justering.
#4
Den bordlagda diskusjonsfrågan
bordlades åter.
#5
Br. E. Nordström inlämnade en
diskusjonsfråga så lydande: Anses
punschskattens höjjande befodra
nykterhetsverksamheten? Frågan
upptogs till behandling men bordlades.
#6
Tidningen upplästes ock på samma
gång wykorten.

#10
Som ej vidare förekom afslutades mötet
kl. 9,45 em.
Som ofvan
G.A. Lundgren
Sekr.
Inkomster 40 öre
A Harström Just
Ordf.

#7
Som ej vidare förekom afslutades mötet
kl 9,15 em. hvarefter Woffelkalaset gick
af stapeln. Heder åt kommiten.

No 85

Som ofvan
G.A. Lundgren
Sekr.
A Harström
Justeradt Ordf.

Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb
Söndagen den 25/3 06.

No 86

#1
Mötet öppnades af Ordf. Axel Harström
kl. 8,30 em. med afsjungandet af Wårt
land!

Prottokoll fört under mötet med Templet
Elfkarlens Ungdomsklubb Söndagen
den 2 /4 06.

#2

#1

Mötet öppnades af Ordf. Axel Harström
kl. 8,30 em.

Den bordlagda frågan om hemslöjden
blef åter upptagen men slopades.

#2
Wid uppropet befanns 7 tjenstemän ock
20 medlemmar närvarande.

#10
Underteckade framlade en ny fråga, om
ej en Syförening skulle bildas af
Klubbens Systrar, frågan upptogs till
behandling diskuterades någpt, men
bordlades densamma till nästa möte, för
att få höra Systrarnas tankar om en
sådan kunde ega bestånd.

#3
Prottokollet från föregående möte
upplästes och godkändes till justering.
#4
Programkommiten uppläste
programmet för qvartalet ock
godkändes detta i sin helhet.
#5
Den bordlagda diskusionsfrågan om
hemslöjden bordlades åte.
#6
Den andra diskusionsfrågan upptogs till
behandling ock fick diskusionen afgöra
svar på frågan.

#7
Br. Davidsson framlade frågan om
Klubben skulle ha någon Äggsäxa i
Påsk ock om så vore, att något borde
göras för densamma, frågan upptogs till
behandling, ock blef en kommite tillsatt
bestående af 2 bröder ock 4 systrar
Gustaf Fjellstedt, Gustaf Lundgren, Elin
Ekström, Ester Sjöman, Emma Malm
ock Hilda Klang hvilka skulle till
inkomma med förslag till nästa möte.
#8
Härefter upplästes kassarapporten
hvilken godkändes ock beviljade
Klubben den afgående styrelsen full och
tacksam ansvarsfrihet för det gångna
qvartalet.
#9

#11
Allehanda upplästes.
#12
Som ej vidare förekom afslutades mötet
kl 9,35 em.
Som ofvan
G A Lundgren
sekr.
Justeradt
G Östlund Ordf

No87
Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb
Söndagen d. 8/4 06.

#1
Mötet öppnades af Ordf. Gösta Östlund
kl 9 em.
#2
Wid uppropet befunnos 4 tjenstemänock
14 medlemmar närvarande.
#3
Det från föregående möte förda
prottokollet upplästes ock godkändes
till justering.

#4
Sekreterare rapporten för det gångna
qvartalet upplästes ock godkändes.
#5
Komiten för Äggsäxan uppläste
förslaget, ock godkändes detta sedan
afgiften för våra minderåriga bröder
ändrats från 75 öre till 35 öre.
#6
En skrifvelse var inlemnad från
Neckrosen om Klubbens tid på
Påskdagen, men kunde denna ej
beviljas, emedan Klubben redan mötet
förut beslutat att ha äggsexa nämnda
dag.
#7
Br. Arv. Fjellstedt frågade, om ej
Klubbens mötestid skulle kunna ändras
till måndagkväll, frågan upptogs till
behandling men afslogs.
#8
Br. Gösta Östlund frånsade sig
Redaktörsbefattningen i Klubbens
Allehanda ock valdes i hans ställe
Gustaf Fjellstedt.
#9
Kassörn rapporterade att en mängd
månadsafgifter resterar för en del
medlemmar för flera år tillbakaock
frågade han på huru vis dessa skulle
inbringas, några medlemmar uttalade
sina tankar rörande frågan ock blefvo till
sist Kassörn ock Sekreteraren valda att
försöka få in de resterande
månadsafgifterna.

upptogs till behandling, men beslutades
att ha dem kvar.
#12
Som ej vidare förekom aflsutades mötet
kl 10,30 em.
Som ofvan G.A. Lundgren Sekr.
Justeradt
Ordf. A Harström

No 88
Prottokloll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb
Söndagen den 7 Okt. 1906.
#1
Mötet öppnades af Axel Harström kl half
9 em med en hjärtlig välkomsthelsning
till alla de medlemmar som infunnit sig.
#2
Det första Klubben hade att göra var att
tillsätta Styrelse, ock valdes till Ordf. Br.
Axel Harström, S. R. Östlund Kassör
undertecknad, W Ordf.E. Nordström,
B.S. Petrus Karlström, B.Skm Erik
Lindberg, Wakt Ejnar Norman, Lekm
G.L. ock A.N.

#3
Wid uppropet befunnos 3 tjenstemän
ock 15 medlemmar närvarande.

#10
Den bordlagda Syföreningsfrågan
bordlades på 6 månader.

#4
Prottokollet från den 8/4 upplästes ock
godkändes till justering.

#11
En ny fråga inkom af en broder, att sälja
Sparkbollen ock Krockertspelet, frågan

#5
Br. Axel Harström ville att
Syföreningsfrågan skulle upptagas till

behandling men enades Klubben om att
åter bordlägga densamma.

Vid uppropet befunnes 7 tjenstemän och
17 medlemmar närvarande.

#6
En ny fråga väcktes af Br. Harström
nämligen den, att Klubbens matrieler
som ligger i utomståendes medlemmars
händer skulle till Klubben inskaffas,
frågan som var af stor betydelse,
upptogs till behandling ock skulle Br.
Harström själf inhemta desamma.

#3
Prottokollet från föregående mötet
upplästes och godkändes till justering.

#7
Undertecknade frågade, om de
månadsafgifter, som under den tid som
Klubben ej haft möte skulle erläggas,
frågan upptogs till behandling, ock
beslutades att dessa skulle erläggas.
#8
Sång!
#9
Som ej vidare förekom afslutades mötet
kl 9,30 em. hvarvid lekar vidtogos.

#4
Gemensam sång.
#5
Br. Davidsson inlämnade en
diskusionsfråga så lydande Huru skola
vi arbeta under den stundande vintern
Frågan upptogs till behandling frågan
diskuterades lifligt och fick diskussionen
själf afgöra frågan.
#6
En dito af Br. Davidsson så
lydande.Kan det anses lämpligt att
uppdrifva diskusionen inom Klubben
genom att direkt uppmana
medlemmarna att yttra sig. frågan
upptogs till behandling men bordlades.
#7
Som ej vidare förekom afslutades mötet
kl. 9,45 em.

Som ofvan
G.A. Lundgren
Sekr.
A Harström
Ordf
No 89
Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdosmklubb
Söndagen d 11 Nov 1906

Som ofvan
Ragnar Östlund
Sekr.
A Harström Justeradt
Ordf.

No 90
#1
Mötet öppnades af Ordf Axel Harström
kl 815 em.
#2

Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb
Söndagen den 18 Nov 1906

#1
Mötet öppnades af Ordf Axel Harström
med en sång kl. 9 em.
#2
Vid uppropet befunnes 5 tjenstemän och
9 medlemmar närvarande.
#3
Prottokollet från föregående mötet
upplästes och godkändes till justering.
#4
Den bordlagda diskutionsfrågan
upptogs till behandling men bordlades
åter.
#5
Br. Harström underhöll.
#6
Gemensam sång.
#7
Som ej vidare förekom afslutades mötet
kl 9,35 em.
Inkomster 43 Månadsafgifter á 5 öre kr
2,15
Utgifter inga
Som ofvan
Ragnar Östlund
sekr.
A Harström Justeradt Ordf
No 91
Prottokoll fört under mötet med Templet
435 Elfkarlens Ungdomsklubb Sönd. d.
25 Nov. 06.
#1
Idag tjenstgjorde Br. Davidsson som
Ordf. inom Klubben och fick han hälsa 2
nya medlemmar välkomna

#2
Det från förra mötet förda prottokollet
upplästes och godkändes till justering.
#3
Vid uppropet befunnos 5 tjenstemän och
16 medlemmar närvarande
#4
Den bordlagda frågan upptogs till
behandling frågan diskuterades något
men afslogs.
#5
Sång.
#6
Br. Gustaf Lundgren framlade en
förfrågan om Klubbens tillhörigheter
voro tillbakatagna från de obehöriga.
Men Br. Harström lofvade att så fort som
möjligt skaffa reda på dem.
#7
Br. Gustaf Fjellstedt valdes till
medarbetare i Klubbens tidning.
#8
En ny fråga väcktes af Br. Harström
angående om en Fäst som
.....................................................................
.....................................................................
.....................................
Här slutar boken med några urrivna
sidor.

