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Genom öfverståthållareämbetet hade till stadsfullmäktige öfverlämnats en af verkställande utskottet för landsföreningen
för
kvin'-'
nans politiska rösträtt -gjord ansökning, att stadsfullmäktige måtte
i 1911 års stat upptaga ett anslag å 3,000 kronor ' att utgå till
landsföreningen för bestridande af med den internationella kvinnorösträttskongressen i Stockholm 1911 förenade kostnader.
.
I sitt utlätande n:r 213 hade beredningsutskottet hemställt:
att föreliggande ansökning om kommunalt anslag till den inu.......
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.ternationella kvinnorösträttskongressen i Stockholm år 19 11 icke
måtte till någon stadsfullmäktiges åtgärd föranleda.
I en vid utlåtandet antecknad reservation hade hemställts af
herr Borgström om tillstyrkande af ett anslag till ifrågavarand e
kongress af 1,500 kronor.
Efter föredragning af förevarande utlåtande uppstod öfverlä"!!ning, i hvilken hvar efter annan deltogo herr L undbergh, frök; n
Palmgren , herrar L amm, Fries, Warburg, Palme, Martin, R abe
och . Welin, fröken . Månsson, herrar Borgström, Lindhagen, vice
ordföranden, grefve von R osen och H öglund, fröken Palmgren samt
herrar H ernlund, , Varburg, Borgström, Lindhagen, H erlitz, vice
ordföranden, Enell, W elin och 'l'helander.
Sedan öfverläggningen afslutats, fö rklarade herr ordfö randen,
att, som därunder , jämte det yrkanden gjorts om anslags beviljande
till ifrågavarande kongress, blifvit yrkadt, dels att till beslut om
sådant anslag skulle, jämlikt 23 § 2 mom. i lagen de n 26 maj
·19 O9 angående ändring i vissa delar af förordn ingen om komm unalstyrelse i Stockholm den 23 maj 1862, erfordras två tredjedelar af de i omröstningen deltagandes röster och dels att till
dylikt beslut skulle erfordras allenast enkel majoritet, denna fråga
borde först företagas till afgörande.
Efter att hafva framställt propositioner i enlighet med nu
angifna yrkanden, förklarftde hen ordföranden sig anse propositio. ·nen på bifall till yrkandet om att allenast enkel majoritet skulle
erfordras för anslags be,ilj ande vara med öfvervägande ja besvarad.
Votering begärdes emellertid, med anledning h varaf fö reslogs
o.ch godkändes en omröstningsproposition af följand e lydelse :
Den, som anser, att till beslut om anslags beviljande till
ifrågavarande kongress erfordras allenast enkel majoritet, röster ja;
Den, det ej anser, röster nej;
Vinner nej, hafva stadsfullmäktige beslutat att för anslags
beviljande till kongressen erfordras beslutets biträdande af tvä tredjedelar af de i omröstningen deltagande.
I denna omröstning afgåfvos 62 ja och 25 nej, pä sätt anteckningslistorna n:r 1 utvisa, ja-röster af herrar Boberg, Borgström,
Buhre, Bäckström, Carlss'on, Ceder, Dyrssen, Edkvist, Oskar Eklund, Ekman, Enequist, Forsell, Forssberg, Fries, Herlitz, H ernlnnd, Hjorth, Isakson, Jonsson, Kjernlf, Klefbeck, Käll, Lagercrantz, Lagerheim, Lagerholm, Lamm, Laurent, Laurentz, Lidman,
Lindhagen, Lindqvist, r..junggren, Lundbergh, G. Magnusson, frö•
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ken Månsson, herrar Nilsson, Nordgren, Hjalmar Olsson, N . P.
Ohlsson, Olander, Olin, fröken Palmgren, herrar Rabe, Ramström,
Romare, grefve von Rosen, Sandberg, Schöntahl, Staf, T engdahl,
Theiander, Wahl, Wahlin, Wallenberg, Warburg, W ass~~rg, Wassen,
Welin, Wester, Widegren, Widtskiöld och G. F. Ostberg samt
n ej-röster af herrar ordföranden, vice ordföranden, d'Ailly , Alderin,
Andersson, Blomberg, Boalt, Bohman, Boije af G ennäs, Edberg,
J oh. Ludv. Eklund, Enell, Engström, Fränckel , Lindmark, Lu nd,
A. E. Magnusson, Nordblad, Nordquist, Norström, Nyström, Piehl,
Ringholm, Sjögren, och grefve Taube.
Stadsfullmäktiges beslut hade sålunda utfallit i enlighet med
japropositionen.
I hufvudfrågan hade, såsom herr ordföranden härefter erinrade, yrkats:
1:0) att utskottets hemställan måtte bifallas;
2:0) af herr Lundbej'gh, att stadsfullmäktige med anled ning
af landsföreningens för kvinnans politiska rösträtt verkställande utskotts hemställan måtte till den internationella kvinnorösträttskongress, som under år 1911 kommer att hällas i Stockholm , bevilja ett anslag af 3,000 kronor, dock med villkor att anslaget
ej användes till bestridande af utgifter för de samkväm och fester,
som under kongressen kunde · ifrågakomma; samt
3:0) af herr Lamm bifall till omförmälda af herr Lundbergh
framställda yrkande med den ändring, att anslagets belopp bestämdes till 1,600 kronor.
Jämlikt dessa yrkanden framställde herr ordföranden propositioner och förklarade sig anse propositionen på bifall till utskottets hemställan vara med öfvervägande ja besvarad.
Sedan votering begärts, upptog herr ordföranden, för bestämmande af kontraproposition. ånyo de häda öfriga yrkandena. samt
förklarade sig anse det af herr Lundbergh framställda yrkaudet
hafva de flesta rösterna. för sig.
Jämväl om kontrapropositionens innehåll äskades votering,
och blef sådan anställd öfver följande dessförinnan föreslagna och
godkända omröstningsproposition :
Den, som till kontraproposition i hufvudvoteringen antager
det af herr Lundbergh under öfverläggningen i ämnet gjorda yrkande, röstar ja;
Den, det ej vill, röstar nej;
Vinner nej, har såsom kontraproposition i nämnda vote-
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ring antagits det yrkande, som under öfverläggningen framställts
af herr Lamm.
•
I denna omröstning afgåfvos 56 ja och 24 nej, nämligen,
på sätt anteckningslistorna n:r 2 utmärka, ja-röster af herrar ordföranden, d'Ailly, Alderin, Andersson, Blomberg, Boberg, Bohman,
Buhre, Bäckström, Oarlsson , Oeder, Oskar Eklund, Ekman, Enequist, Forsell, Forssberg, Fries, Fränckel, Herlitz, Hernlund, Hjorth,
Isakson, Kinander, Käll, Lagercrautz, Lagerheim , Laurent, Laurentz, Lidman, Lindhagen, Lindqvist, Ljunggren, Lundbergh, A.
E. Magnusson, G. Magnusson, fröken Månsson, herrar Nilsson,
Norblad, Nordquist, Hjalmar Olsson, N. P. Ohlsson, Olander, Olin,
Palme, fröken Palmgren, herrar Piehl, Romare, Sandberg, Staf,
Thelander, Wahl, Wahlin, Wallenberg, Wassberg, Wassen och
Widtskiöld samt nej-röster af herrar viceordföranden, Boalt, Borgström, Dyrssen, Edberg, Joh. Ludv. Eklund, Enell, Engström,
H öglund, Jonsson, IJagerholm, Lamm. Lindmark, Lund, Norström,
Nyström, Rabe, Ramström, Ringholm, Schönthal, Sjögren, grefve
Taube, Tengdahl och ,Velin.
För hufvudvoteringen fastställdes i följd häraf en sä lydande
omröstningsproposition ;
Den, som godkänner, hvad beredningsutskottet hemställt i sitt
föreliggande utlåtande n:r 213 röstar ja;
Den, det ej vill, röstar nej;
Vinner nej, hafva stadsfullmäktige godkänt det yrkande; som
under öfverläggningen i ämnet framställts af herr Lundbergh.
Omröstningen utföll med 38 ja och 49 nej, hvadan stadsfullmäktige fattat beslut i öfverensstämmelse med nej-propositionen.
J a röstades (se anteckningslistorna n:r 3) af herrar ordföranden,
vice ordföranden, d'Ailly, Blomberg, Boalt, Bohman, Boije af Gennäs, Dyrssen, Edberg, Edb'ist, J oh. Ludv. Eklund, Ekman, Enell,
Engström, Fränckel, Herlitz, Höglund, Lindmark, Lund, A. E.
Magnusson, Norblad, N ordquist, Norström, Nyström, Hjalmar Olsson, N. P. Ohlsson, Olin, Palme, Piehl, Rabe, Ringholm, Romare,
grefve von Rosen , Sjögren, gref,e Taube, Wallenberg, Widegren
och G. F. Östberg samt nej af herrar Alderin, Andersson, Boberg,
Borgström, Buhre, Bäckström, Oarlsson, Oeder, Oskar Eklund,
Enequist, Forsell, Forssberg, Fries, Hernlund, Hjorth, Isakson,
J onsson, Kjerrulf. Klefbeck, Käll, Lagercrantz, Lagerheim, Lagerholm, Lamm , Laurent, Laurentz, Lidman, Lindhagen, Lindqvist,
LJ' unO"!!ren
LundberO"h
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Nilsson, Olander, fröken Palmgren, herrar ~Ilmström , Sandberg,
Schönthal, Staf, Teugdahl, TheIander , Wahl, Wahlin , Warburg,
Wassberg, Wassen, Welin och W idtskiöld.

