
Protokollen berättar 

Den 12 augusti 1921 träffades ett gäng grabbar på Café Larsson och kom överens om att 

starta en idrottsförening. Nästa möte blev redan fyra dagar senare. Då valdes den första 

styrelsen, som kom att bestå av följande personer: 

Ordförande Halvar Karlsson, vice ordförande Ture Larsson, sekreterare Harald Hultgren, vice 

sekreterare Bertil Hultgren, kassaförvaltare Folke Larsson. 

Beslutades på detta möte en inträdesavgift av 1 kr och årsavgift 1 kr, samt att ordna med en 

idrottsplats i Rogsta hage. De första idrottsgrenarna blev längdhopp, tresteg, kulstötning och 

cykel. Redan den 28 augusti anordnades den första cykeltvälingen. Stigtomta – Vrena – 

Stigtomta med tre deltagare. 1:a Ture Larsson, 34,35. 2:a Åke Anander 34,38. 3:a Harald 

Hultgren 35,30. 

På mötet den 20 september beslutades att även fotboll ska ingå i föreningen. Första matchen, 

som spelades på Åsby gärde med Vrena Bollklubb som motståndare, hemmaseger 2-1.  

Den 19 mars 1922 diskuterades byggande av dansbana i Rogsta Hage. Nödigt kapial beslöts 

att dels på frivillig väg efter råd och lägenhet dels att resterande belopp skulle lånas av Folke 

Karlsson mot 6% ränta. 

Vid mötet den 27 augusti uppdrogs åt Hr Wallin att ordna med fotbollsplan och köpa virke till 

fotbollsmål samt 1 dussin svarta fotbollströjor. 

Till årsfesten 1924 uppmanar parkföreståndaren Carl Eriksson att hålla god ordning.  

Vid årsfesten Hr S Wallin önskar få ta med två kamrater, avslogs. 

De som önska bli medlemmar på nya året ej få vara med på årsfesten. 

Antogs idrottsplatskommitténs förslag angående ny idrottsplats. 

Beslöts att utdebitera 2 kr per man eller arbete under 5 timmar för iordnngsställande av 

idrottsplatsen. 

På mötet den 29 mars 1925 beslöts att låna pengar i små poster av föreningens medlemmar till 

byggande av dansbanan. 

För inköp av bröd till kaffeserveringen varannan månad på Palmblads café och café Larsson. 

Så här skrevs i protokollen på 1920-talet. 

 

 

   Ejnar Andersson i Stigtomtabygdens utgåva 2004. 


