
PROTOKOLL fört vid års

möte med Djurgårdens Idrottsför

ening i restaurang Tattersall´s fest

våning måndagen den 12 mars 1928.

§ 1.

Ordföranden, hr N.A. Hedjerson, hälsade de närva

rande - c:a 100 st. - föreningens medlemmar välkomna 

till det 37:de årsmötet och uttryckte en förhoppning 

att detsamma skulle komma att genomföras i gott sam

förstånd.

§ 2.

Till årsmötets ordförande valdes med acklamation 

hr N.A. Hedjerson.

§ 3.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes 

hrr Harald Eriksson och Carl Wilhelmson.

§ 4.

Sekreteraren föredrog Överstyrelsens årsberättel

se, vilken med enhälligt bifall lades till handling

arna.

§ 5.

Revisoren hr Carl Jahnzon föredrog revisorernas 

berättelse, vilken med godkännande lades till hand

lingarna.

Hr Birger Gillströms i detta sammanhang framför

da interpellation ang. den reella inkomsten på fot

boll under arbetsåret lämnades av mötet utan avseende.

§ 6.

På revisorernas förord beviljades den avgående 

Ö.S. full och tacksam ansvarsfrihet för förvaltnings

året 1927-28.

§ 7.

På förslag av den avgående Ö.S. beslöt årsmötet 

ändringar av föreningens stadgar i enlighet med den



redigering, som finnes upptagen i den av mötet god

kända årsberättelsen (se denna).

§ 8.

På förslag av den avgående Ö.S. beslöt årsmötet 

enhälligt att tilldela hr Birger Nylund föreningens 

stora guldmedalj i etui Jämte medföljande meritdiplom.

Mot beslutet opponerade sig hr Birger Gillström.

§ 9.

Till arvoden åt Ö.S. under kommande arbetsår be

viljades av mötet ett anslag å Kr. 1.200;-.

§ 10.

Till föreningens ordförande för arbetsåret 1928- 

29 veides med acklamation löjtnant Bertil Nordenskjöld.

Valet föregicks av avsägelse på grund av bristan

de tid från den förutvarande ordföranden, hr N.A. Hed

jerson. Hr Janse, biträdd av hr Nils Carlsson m.fl., 

vädjade till den avgående ordföranden att åtaga sig 

återval, men denne vidhöll sin avsägelse och lancera

de själv löjtnant Nordenskjöld som kandidat.

§ 11.

Till kontrollanter för det övriga Ö.S.-valet ut

sågos hrr E. Frostell, J. Bång, C. Jahnzon och N. Nilsson.

§ 12.

Till medlemmar av Ö.S. på två (2) år valdes ge

nom sluten omröstning:

hr N.A. Hedjerson.... 101 röster
” Knut Sandlund.... 98
” Axel Rosswall.... 87
" Nils Carlsson.... 77
” Eric Ahlström.... 60 ”

§ 13.

Till suppleanter i Ö.S. på ett (1) år valdes ge

nom sluten omröstning (hr Gillströms yrkande);

hr Ragnar Rosberg... 86 röster
” Carl Andersson... 80







§ 14.

Till revisorer under ett (1) år valdes genom öp

pen omröstning hrr Karl Sundholm och Carl Jahnzon.

Till suppleanter för dessa valdes på enahanda 

sätt hrr Melcher Säwensten och Lorentz Jönsson.

§ 15.

Under uträkningen av valen utdelades följande 

utmärkelser:

För förtjänster:

Stor guldmedalj o. stort diplom (a) till:

BIRGER NYLUND.. för mångårigt synnerligen 
förtjänstfullt arbete inom 
föreningen.

Stort diplom (A) till:

AXEL JACOBSEN
F. af SANDEBERG

för mångårigt visat intres
se för föreningens verksamh.

Hedersmärket till:

RUBEN ALLINGER 
BERTIL CARLSSON 
GÖSTA CARLSSON 
OLLE JONSSON 
FRITHIOF LARSSON 
ALEX LINDSTRÖM 
CARL A. LUNDQUIST 
HENRIK SVENSSON 
NILS TÖRNQVIST

För tävlingar:

Stort diplom (B) till:

LEIF DAHLGREN........... för S.M. i grenhopp 1927
KONRAD GRANSTRÖM.. ” S.M. ” mellanh. 1927
ELSA HAGLUND..............  ” S.M. ” löpn. 100 m. damer

-"-   " S.M. ” “ 200 ” ”
INGA GENTZEL . . . . ” S.M. ” ” 800 ”
JOHN PIHL...................... ” S.M. ” boxn.,flugv.
GUSTAF ANDERSSON.. ” S.M. ” ” tungv.

Litet diplom (B 1) till:

HARRY CARLSSON.... 
F. LINDSJÖ  
CARL JAHNZON...... 
KARL LIND
ELWIR WESTMAN
ERIK BARTHEL
HOLGER SCHÖN 
HELGE KJELLSTRAND 
KURT LILJEDAHL.... 
GERHARD PETTERSSON 
SVEN EKSTRÖM.............. 
HJALMAR JOHANSSON. 
ALFRED PORTSTRÖM.. 
GEORG NILSSON...........

för D.M. i 
D.M. ” 
D.M. ”

D.M. ” 
löpn.,

S.M. i 
S.M. ” 
D.M. ” 
D.M. ” 
D.M. ” 
D.M. ”

löpn. 400 m. jun. 
höjdhopp, jun. 
viktkastn.

orienterings- 
5-mannalag.

boxn. flugv. jun.
” bantamv. j.

brottn. bantamv.
” fjäderv.
” mellv. A
” tungv.



EINAR KARLSSON 
ARVID ÖSTMAN 
SVEN NORLIN 
THURE MÖLLER
JOHN JONSSON
JOHN JONSSON 
KAARE LILLENGEN 
GERHARD CARLSSON

HOLGER SCHÖN.
HOLGER SCHÖN 
KAARE LILLENGEN 
NILS LIND
IRMA ANDERSSON 
KARIN HEDJERSON 
ESTER HEDJSRSON

leif dahlgren 
LEIF DAHLGREN 

gösta andersson 
BIRGER DANIELSON 
HUGO SÖDERSTRÖM 
GEORG EHMKE 
ALGOT HAGLUND 
OSCAR PALM
HELGE HAGBERG 
JOSEF STRÖMBERG 
IVAR ANDERSSON 
SUNE ANDERSSON 
CARL ANDERSSON 
KARL PETTERSSON 
THURE FRÖBERG

för D.M. i brottn. bantamv.
D.M. ” ” fjäderv.

" D.M. ” " lättv.
D.M. ” ” mellanv. B

" D.M, ” komb.skidlöpn.

” D. M. ” ” ”
3-mannalag

” D.M. i backlöpning

” D.M. ” "
3-mannalag

” D.M. i skidlöpn. 10 km. 
damer, 3-mannalag

” D.M. i st.längdh.1928
” D.M. ” mellanh. 1928

för segern i Östsvenska 
serien 1926-27

SVANTE ROSEN 
CARL SJÖSTRAND 
BERTIL ANDERSSON 
GÖSTA ANDERSSON 
FOLKE ANDERSSON 
IVAR ANDERSSON 
GÖSTA DURKFELDT 
JOSEF STRÖMBERG 
ERIK LINDBOM 
SUNE ANDERSSON 
IVAR ANDRÉ

för D.M. i fotboll 1927

Dessutom utdelades Svenska Fotbollförbundets sto

ra silvermedalj till segrarne i Östsvenska serien (11 

st.), D.M.-tecken och Stockholms Fotbollförbunds stora 

silvermedalj till D.M-segrarne i bandy och fotboll 1927 

samt Stockholms Fotbollförbunds lilla silvermedalj till 

segrarne i utslagningstävlingen klass II 1927.

§ 16.

Ett telegram från den på grund av sjukdom frånva

rande Ö.S.-ledamoten Ernst Ekberg upplästes och åt 

sekr. uppdrogs att kvittera uppmärksamheten med utta

lande av årsmötets förhoppning om snart tillfrisknande.

-o-

Som intet vidare förekom avslutades mötet med av

tackandet av den avgående ordf. hr Hedjerson (hrr Jan

se och Nordenskjöld).

Justeras


