
Protokoll fört vid årsmöte med Djurgårdens 

Idrottsförening den 27 mars 1930 i klubb

lokalen, David Bagaresgata 15.

§ 1.

Föreningens vice ordförande herr G. Rönn öppnade i den av 

sjukdomsfall förhindrade ordförandens, B. Nordenskjöld, frånvaro, 

årsmötet.

§ 2.

Upplästes en skrivelse till årsmötet från ordföranden /Bil. 1/. 

§ 3.

Beslöt årsmötet att till ordföranden avsända ett hälsnings- 

och hyllningstelegram.

§ 4.

Till ordförande för årsmötet utsågs hr. E. Ahlström.

§ 5.

Godkändes föredragningslista för årsmötet enl. bilaga 2.

§ 6.

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll utsågos herrar A. Schörling och C.G. Svanberg.

§ 7.

Upplästes Överstyrelsens årsberättelse, vilken, sedan i den

samma tillfogats, att Gerh. Karlsson deltagit i landskampen mot 

Finland, lades ad acta.
§ 8.

Föredrogs av en av föreningens revisorer, hr. Carl Jahnzon, 

revisionsberättelsen, vilken efter några korta diskussionsinlägg 

lades till handlingarna.

Revisorernas förslag om beviljande av full och tacksam an

svarsfrihet åt styrelsen för den revisionen omfattande tiden godkän

des av årsmötet.

§ 9.

Beslöts att till överstyrelsens förfogande för det kommande 

arbetsåret för arvoden ställa kronor 1.000:- .



 § 10.

Till ordförande för det kommande arbetsåret omvaldes med 

acklamation Kapten B. Nordenskjöld.

§ 11.

Sedan till valkontrollanter utsetts herr. C. Jahnzon, 

K. Sundholm, A. Schörling och F. Ahrsjö valdes genom sluten om

röstning hrr. J. Lindström, Arv. Karlsson, Holger Karlsson, S. 

Lindqvist och R. Allinger till ledamöter av överstyrelsen på två 

år och hr. V.N. Petzén till ledamot av densamma på ett år. /Bil. 3/.

§ 12.

Till överstyrelsesuppleanter valdes hrr. A. Rosswall och 

K. Sandlund.

§ 13.

Till revisorer omvaldes hrr. C. Jahnzon och K. Sundholm 

samt till suppleanter för dessa hrr. C.G. Swanberg och K. Lind.

§ 14.

Förrättades utdelning av hedersmärken och diplom.

§ 15.

Beviljade årsmötet hr. Karl Liliqvists ansökan om återin

träde i föreningen.

§ 16.

Beslöts att till hr. A. Schörling utdela föreningens guld

medalj.

§ 17.

Uppdrog årsmötet åt Överstyrelsen att till vidare behand

ling upptaga följande frågor:

1. indrivande av "Konte” Johnssons skuld till föreningen.

2. tidigare tillhandahållande av räkenskaperna för reviso

rerna.

3. ordnande av allmänidrottssektionens prisutdelning.

4. skiljande av räkenskaperna för längd- och backlöpnings

avdelningarna.

5. tillsättande av en särskild styrelse för Tranebergs 

idrottspark.



§ 18.

Uttalade hr. E. Ahlström ett tack från föreningen till 

den avgående Ö.S.

§ 19.

Sedan herr Rönn i ett tal framfört årsmötets tack till 

hr. Ahlström för det synnerligen goda sätt, på vilket han lett 

kvällens förhandlingar, förklarade denne årsmötet avslutat.


