
Till UKF:s Startsida                 Bro Brottarklubb 
 
Handskrivet protokoll om 30 sid mottagit av Åke Larsson 1983-08-03. I bandad intervju berättar 
han om klubbens kortvariga liv. Han var själv medlem. Ulla Zetterberg har redigerat texten 
 

Bro Brottarklubb bildades den 18 februari 1937. 
 
Det hölls ett möte av intresserade varvid följande styrelse valdes. 
Ordförande: Arne Ström 
Sekreterare: Josef Pettersson 
Kassör: Filip Eklund 
 
Följande dagordning upplästes av ordföranden, vilken godkändes. 
P.1  Mötets öppnande 
P.2 Inröstning av nya medlemmar. 
P.3 Uppläsning och justering av förgående protokoll. 
P.4 Rapporter 
P.5 Nya frågor 
P.6 Eventuellt 
P.7 Mötets avslutande. 
 
Protokoll fört vid Bro Brottarklubbs möte i Folkets Hus  den 27/3 1937 

P.1 
Mötets öppnande 

Ordförande hälsade samtliga närvarande hjärtligt välkomna. 

P.2 
Nya medlemmar. 

P.3 
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Uppläsning och justeringav föregående protokoll. 
Föregående mötesprotokoll upplästes, godkändes i befintligt skick. 

P.4 
Rapporter. 

P.5 
Nya frågor. 

Mötet beslöt att inträdesavgiften till klubben 1 krona.  
Medlemsavgiften 1kr. 50 öre för arbetslös. 
Mötet beslöt att träningskvällar tisdagar och fredagar. 

P.6 
Eventuellt. 

P.7 
Ordförande tackade för visad uppmärksamhet och förklarade mötet avslutat. 
       Bro dag som ovan 
       Josef Pettersson 
       Sekreterare 
 
Protokoll fört vid Bro Brottarklubb den 6/4 1937 

P.1 
Mötets öppnande 

Ordförande Arne Ström hälsade samtliga närvarande hjärtligt välkomna. 
P.2 

Nya medlemmar. 
P.3 

Uppläsning och justering av föregående protokoll 
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Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes i befintligt skick. 
P.4 

Rapporter. 
Inkomst å festen i Bro Folkets Hus 29kr. 63 öre 

P.5 
Nya frågor. 

Mötet beslöt att bilda en sektion i Sundbyberg Brottarklubb, vilket Filip Eklund fick 
i uppdrag att ordna. Mötet beslöt att medlemmar under 16 år skall betala 50 öre i 
månaden. 

P.6 
Eventuellt 

P.7 
Ordförande tackade för visad uppmärksamhet och förklarade mötet avslutat.  
       Bro dag som ovan 
       Josef Pettersson 
       Sekreterar  

 
Protokoll fört med Bro Brottarklubbs möte den 16/12 1937. 

P.1 
Mötets öppnande. 

Mötet öppnades av Filip Eklund, vilken hälsade samtliga närvarande hjärtligt välkomna. 
P.2 

Nya medlemmar 
P.3 

Uppläsning och justering av föregående protokoll. 
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Föregående protokoll upplästes och godkändes i befintligt skick. 
P.4 

Rapporter 
P.5 

Nya frågor 
Mötet beslöt att välja ny ordförande. Evert Nilsson valdes till ordförande. 
Mötet beslöt att välja två revisorer.  Åke Larsson och Sven Hedberg valdes. 
Mötet beslöt att hålla årsmöte. Åke Larsson föreslog att andra tisdagen i januari, till 
möteskväll. 
Mötet beslöt att hemköpa tvättbaljor och att hemköpa första förband och det fick 
kassören i uppdrag att ordna. 
Mötet beslöt ordnande av kaffe till möteskvällarna. Börje Olsson och Hugo Eklund 
fick det uppdraget. 
Mötet beslöt att skicka representanter att besöka Sundbybergs årsmöte. Valda blev 
Filip Eklund och Josef Pettersson. 

P.6 
Eventuellt 

P.7 
Ordförande tackade för visad uppmärksamhet och förklarade mötet avslutat. 

       Bro dag som ovan 
       Josef Pettersson 
       Sekreterare 
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Protokoll fört med Bro Brottarklubbs årsmöte den 11/1 1938. 
P.1 

Mötet öppnades av Evert Nilsson vilken hälsade samtliga hjärtligt välkomna. 
P.2 

Nya medlemmar 
Ny medlem Henry Karlsson 

P.3 
Uppläsning och justering av föregående protokoll 

Föregående protokoll upplästes och godkändes i befintligt skick. 
P.4 

Bordlagda frågor 
P.5 

Val av styrelse 
Ordförande Filip Eklund, Kassör Josef Pettersson, Sekreterare Ivan Larsson, 
Revisorer Börje Olsson och Sven Andersson, Viceordförande Evert Nilsson 

P.6 
Ivan Larsson föreslog att ordna med en danskväll, vilket tillstyrktes och följande 
kommitté valdes Åke Larsson , Hugo Eklund, Sven Andersson och Helge Andersson. 
Filip Andersson rapporterade att han hemköpt förband för 10 kr. och tvättbaljor för 
9kr 99öre. Hugo Eklund föreslog att klubben skulle bjuda på kaffe på årsmötet, 
vilket beviljades sedan kassören blivit tillfrågad om kassan tillät. 
Filip Eklund föreslog att en brottningstävlan skulle hållas, en kommitté tillsattes att 
ordna detta. Valda blev Filip Eklund och Hugo Eklund. Ivan Larsson föreslog att vi 
skulle försöka få varje torsdag. Sekreteraren fick i uppdrag att skicka en skrivelse 
till Lantarbetarna att få deras möteskväll ändrad. 
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P.8 
Helge Andersson föreslog att en arbetsberättelse och verksamhetsberättelse skulle 
skrivas. 

P.9 
Mötets avlutande 

Ordförande tackade för visad uppmärksamhet  
       Dag som ovan 
Ordförande      Josef Pettersson 
F. Eklund      Sekreterare 
 
 
Protokoll fört vid Bro Brottarklubbs  möte den 11/3 1938 

P.1 
Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet och hälsar 12 närvarande välkomna. 
P.2 

Nya medlemmar 
Sune Skoglund 

P.3 
Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes i befintligt skock. 

P.4 
Rapporter 

Evert Nilsson avlämnade rapport från klubbens danskväll. Behållningen från denna var         
51 kr. 27 öre 
Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. 
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Josef Pettersson lämnade rapport om inbetalda kontingenter samt utbetalda resor, 
vilket godkändes av mötet. 

P.5 
Bordlagda frågor 

Fanns ej några. 
P.6 

Nya frågor 
Åke Larsson frågade om Sundbyberg får en danskväll. Hugo Eklund fick i uppdrag att 
ordna detta. Hugo Eklund föreslog att Sundbybergarna får ha dansen ensamma vilket 
godkändes. 
Ivan Larsson väckte förslag om 2 sommarfester. Ordföranden omtalade att ansökan 
skall vara inne före 1 april. Sekreteraren fick i uppdrag att skriva ansökan. 
Arne Larsson föreslog Juli och September, valda blevo dessa. 
Åke Larsson föreslog att vi skulle ha klubbmästerskap. Ordföranden yttrade sig och 
tyckte vi skulle vänta ett år, vilket mötet var till slut med på. 
Evert Nilsson väckte förslag om tävlan med en mindre klubb. Frågan upptogs till 
behandling. Bro B.K. får ej ha tävlingar utan Sundbybergs B.K. tillåtelse. 
Ivan Larsson och Evert Nilsson fick i uppdrag att ordna detta och tala med 
Sundbyberg. 
Årsberättelsen upplästes av sekreteraren. 

P.7 
Eventuellt 

Josef Pettersson väckte förslag om att månadsavgiften för passiva medlemmar skulle 
vara hälften. 
Åke Larsson föreslog att frågan skall tagas upp på Sundbybergs B.K. årsmöte. 
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Kassören Josef Pettersson avsade sig sitt uppdrag vilket mötet godkände. 
Evert Nilsson blev vald i stället. 

P.8 
Mötets avslutande 

Ordförande tackar de närvarande för visad uppmärksamhet och förklarar mötet 
avslutat. 
       Bro dag som ovan 
Filip Eklund      Ivan Larsson 
       Sekreterare 
 
Protokoll för vid Bro Brottarklubbs möte den 4/5 1938. 

P.1 
Mötets öppnande 

Ordförande Filip Eklund hälsade de 9 deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Dagordningen upplästes och godkändes. 

P.2 
Nya medlemmar. 

Alf Sjöberg, Lennart Hedendahl 
P.3 

Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes i befintligt skick. 
P.4 

Bordlagda frågor 
Inga frågor fanns. 

P.5 
Nya frågor 
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Sekreteraren lämnade besked om klubbens fest, som blir den 28 och 29 maj. Mötet 
godkände nämnda dagar. En kommitté  bildades och följande blevo valda: Filip 
Eklund,ordf. Evert Nilsson, Karlsson, Ivan Larsson, Börje Ohlsson, Sven Hedberg, 
Sune Skoglund, Lasse Jacobsson, Åke Larsson, Arvid och Rune Blomqvist, Hugo 
Eklund, Alf Sjöberg, Lennart Hedendahl och Gunnar Jansson. 
 
Karlsson väckte förslag om en inre styrelse, som skulle ha hand om förberedelserna 
för festen. Mötet godkände förslaget och valda blevo: Filip Eklund, Evert Nilsson, 
Ivan Larsson, Karlsson, Sven Hedberg och Börje Ohlsson. 
Undertecknad frågade om sommarträningens ordnande. En kommitté bestående av Evert 
Nilsson, Ivan Larsson och Filip Eklund tillsattes att ordna detta. Bro Tegelbruk var 
föreslaget. Karlsson föreslog att saken skulle ordnas denna vecka, vilket mötet var 
med på. 

P.6 
Rapporter 

Evert Nilsson rapporterade att Sundbybergs B.K. vill ha vår matta under sommaren. 
Bro B.K. får en ny matta eller den gamla omstoppad tillbaka i höst. Mötet godkände 
Sundbybergs begäran. Själva får vi låna ett överdrag av Sundbybergs B.K., samt göra 
en bädd av sågspån att ha överdraget på. Vidare rapporterade Evert Nilsson att vi bör 
träna omsorgsfullt för att få vara med i Sundbybergs klubblag i höst. 

P.7 
Eventuellt 

Kassören föreslog att klubben bör skaffa en bankbok, vilket mötet godkände. Kassören 
fick i uppdrag att ordna detta vid Postsparbanken. 
Kassören föreslog vidare revidering per år, vilket mötet godkände. 
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P.8 
Mötets avslutande 

Ordföranden tackade för visad uppmärksamhet och förklarade mötet avslutat. 
       Dag som ovan 
  Filip Eklund    Ivan Larsson 
  Ordförande     Sekreterare 
 
Protokoll fört vid Bro Brottarklubbs möte den 23/8 1938 

P.1 
Mötets öppnande 

Ordförande Filip Eklund hälsar de 14 närvarande välkomna, samt förklarar mötet 
öppnat. 

P.2 
Uppläsning av föregående mötes protokoll, vilket godkändes i befintligt skick. 

P.3 
Rapporter 

Ordförande talar om att träningsplatsen är ordnad, samt överdraget färdigt. 
Festrapporten bordlades till nästa möte. Sekreteraren rapporterar att vi får 
festplatsen den 17 och 18 september. Evert Nilsson rapporterar att det skall bli 
Frisksportaruppträdande. Karlsson rapporterade att träningen till tävlingen den 4 sept. 
är i full gång. 

P.4 
Nya frågor 

En kommitté bestående av Evert Nilsson, Henry Karlsson, Filip Eklund blev vald att 
handha festen. Övriga medlemmar skall hjälpa till. Ivan Larsson ville att vi skall börja 
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träna i lokalen så fort som möjligt. Mötet instämde. Karlsson föreslog att vi skall 
träna färdigt vid Tegelbruket. Mötet godkände även detta. Evert Nilsson väckte 
förslag om att en lucka skall tas upp i lokalen, som leder ned till omklädningsrummet, 
samt en ny kamin. Evert fick i uppdrag att ordna detta. 

P.5 
Eventuellt 

Evert Nilsson föreslog att vi skulle sänka avgiften till 50 öre över sommaren. Mötet 
godkände detta. Frågan att sänka årsavgiften uppsköts till nästa möte. 

P.6 
Mötets avslutande 

Ordföranden tackar för visad uppmärksamhet, samt förklarar mötet avslutat. 
       Dag som ovan 
  Evert Nilsson    Ivan Larsson 
  Vice ordförande   Sekreterare 
 
Protokoll för Bro B.K. vid möte 20/10-38. 

P.1 
Viceordförande Evert Nilsson hälsade de 12 närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 

P.2 
Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes efter en mindre justering av 
E.Nilsson 

P.3 
Såsom ny medlem invaldes Einar Skoglund. 
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P.4 
Eventuellt 

På förslag av Sven Hedberg nedslog mötet avgiften till 50 öre per månad. Ett annat 
förslag av Åke Larsson att avgiften fortfarande skulle vara 1 krona emedan det då 
skulle bli en bättre balans på utgifter och inkomster, godtogs ej. 

P.5 
Rapporter 

Vice sekreteraren Åke Larsson uppläste en festrapport för den 17-18 sept. Evert 
Nilsson uppläste en annan festrapport för den 24 sept., vilka godkändes av mötet. 

P.6 
Nya frågor 

Evert Nilsson talade om att Sundbybergs B.K. ingått i Ares. Densamme föreslog att 
vi skulle bilda egen klubb. Åke Larsson föreslog att Ares skulle skicka hit stadgar 
och sedan genom röstning avgöra frågan. Frågan blev bordlagd till nästa möte. Ett 
förslag av Henry Blomqvist, att ordna söndags träning genom skogspromenader. Åke 
Larsson föreslog att vi kunde springa på hans bana. Eklöw däremot ville ha dusch var 
gång. Åke Larsson svarade att hos honom fanns det vatten i överflöd. Eventuellt kunde 
var och en gå hem till sig och tvätta av sig. 

P.7 
Avslutning 

Ordförande tackar de närvarande för visad uppmärksamhet, och förklarade mötet 
avslutat. 
       Dag som ovan 
       Ivan Larsson 
       Sekreterare 
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Protokoll fört vid Bro B.K. möte den 27/10-38 
P.1 

Ordförande  hälsar de 12 närvarande välkomna, samt förklarar mötet öppnat. 
P.2 

Nya medlemmar 
Inga nya medlemmar 

P.3 
Förgående mötesprotokoll bordlades till nästa möte. 

P.4 
Rapporter 

Evert Nilsson rapporterar sitt samtal med Hedin, angående Bro B.K. ingående som 
sektion till Ares. Helin tyckte ej att det var någon fördel, att vi gick in, utan det 
var bättre att bilda egen klubb. Evert Nilsson m.fl. instämde med Helin. Ordförande 
lämnar en förklaring. Bildar vi egen klubb får vi ej tillhöra Stockholms distriktet 
utan Upplands Brottningsförbund, vilket måste bli till stor nackdel av flera orsaker 
för oss. Evert Nilsson kom med ett nytt förslag att 
Två medlemmar från Ares , samt en från gamla Sundbybergs B.K. skulle komma hit, 
då ett extra möte skulle ordnas och saker dryftas. Förslaget godkändes. 
Sekreteraren fick i uppdrag att ordna för mötet. 

P.5 
Nya frågor 

Frågan angående en danskväll bordlades. 
P.6 

Ordförande tackar för livlig diskussion och visad uppmärksamhet, samt förklarade mötet 
avslutat. 
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       Dag som ovan 
Filip  Eklund      Ivan Larsson 
Ordförande      Sekreterare 
 
 
Protokoll fört vid Ares B.sektion den 7 mars 1939 

P.1 
Mötet förklaras öppnat av ordförande Filip Eklund. 12 deltagare närvarande. 

P.2 
Nya medlemmar 

Ture Skoglund, Ove Ahlm. 
P.3 

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes i befintligt skick. 
 

P.4 
Rapporter 

Revisionsberättelsen upplästes av Börje Ohlsson. Evert Nilsson ville ha nämnda 
skrivelse  specificerad. Ordförande frågas om vi skall taga med revisionsberättelsen 
till Ares. Evert Nilsson tycker vi skall vänta och taga verksamhetsberättelsen med, 
samt tävlingsprotokoll, vilket mötet godkände. 

P5 
Nya frågor 

Evert Nilsson vill ha ny styrelse. Åke Larsson föreslog att den gamla skulle stanna. 
Ove Ahlm och  Henry Karlsson äro revisorer,  suppleanter Sune och Ture Skoglund. 
Mötet godkände det. 
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P.6 
Eventuellt 

Frågan om danskväll dryftades. Ordförande fick i uppdrag av mötet att ordna saken. 
Kaffedrickning anordnad efter mötet på klubbens bekostnad. 

P.7 
Mötet avslutades. Ordförande tackar för visad uppmärksamhet och förklarar mötet 
avslutat. 
 
       Dag som ovan  
       Ivan Larsson 
       Sekreterare 


