PROTOKOLL

fört vid DJURGÅRDENS IDROTTS

FÖRENINGS årsmöte på Restaurant Gillet den 12 mars 1940

Närvarande: c:a 300 medlemmar.

§ 1.
Under mottot,

samhällsanda, vaksamhet och tystnad, hälsade

Ordföranden medlemmarna välkomna till årsmötet och uppläste före
dragningslistan,

som godkändes.

§ 2.

Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.
§ 3.
Till ordförande vid dagens förhandlingar utsågs Hr Eric

Ahlström. Redaktör Pallin uttalade sin principiella åsikt vara,
att Föreningens Ordförande bör leda även årsmötesförhandlingarna,
utan att dock framställa något yrkande i detta avseende.

§ 4.

Till justeringsmän för dagens protokoll utsågos Hrr Axel
Schörling och Gottfrid Svensson.
§ 5.
Föreningens sekreterare uppläste Överstyrelsens berättelse

över det gångna verksamhetsåret.

På förslag av olika medlemmar beslöts, att styrelseberät
telsen skulle kompletteras med följande:
1. Även Arne Persson har enrollerats som frivillig till
Finland.

2. Reservlaget i Handboll har för femte året i följd, hem
fört segern i reservlagsserien för Stockholm, klass I.

DM

3. I skidlöpning/för damer segrade Maud Cederholm och hem
förde tillsammans med Inez Lindbom och Britta Aminoff
även distriktsmästerskapet för lag.

§ 6.
Föreningens äldre revisor, Hr Karl Sundholm, uppläste

revisionsberättelsen, vilken godkändes.
§ 7.

Överstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för sitt fögderi.
§ 8.
Överstyrelsens arvode för det kommande arbetsåret fast
ställdes till kr. 1.500:-.

§ 9.

Till Ordförande för det kommande arbetsåret omvaldes med

acklamation Kapten Bertil Nordenskjöld.
§ 10.

Förutom de på allmänt sammanträde nominerade kandidaterna
till Överstyrelsen, Hrr Eric Ahlström, Clarence Blomström, Holger

Carlsson, Nils Carlsson, Sven Hellborg, Karl Lundberg, Otto Schiö
ler och Knut Wasström, föreslogs Hr Per Hennix.

Den slutna omröstningen gav följande resultat:

Ahlström
Blomström
Lundberg
N. Carlsson
Hennix

154 röster
"
155
"
132
"
111
"
98

H.Carlsson

74

"

Hellborg
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"
"

Schiöler

21

"

På grund av dessa röstsiffror valdes till ordinarie styrel

seledamöter för två år de fem förstnämnda härovan, till ledamot

för ett år efter Hr Lindgren, som avsagt sig, Hr Holger Carlsson
och till suppleanter Hrr Hellborg och Wasström.
§ 11.
Till revisorer valdes Hrr Waldemar Ekvall och Torsten

Svennberg, den sistnämnde nyvald efter Hr Karl Sundholm, som
undanbett sig återval.

§ 12.
Som revisorssuppleanter omvaldes Hrr Holmerin och Lindh.

§ 15.

Den fungerande ordföranden uppdrog en diskussion om cele
brerandet av Föreningens 50-årsjubileum,

och årsmötet uttalade

i princip sitt bifall till att denna bör äga rum i Stadshusets
Gyllene Sal den 15 mars 1941.

§ 14.
Föreningens Ordförande förättade utdelning av diplom och

hederstecken.
§ 15.
Föreningens Ordförande tackade de avgående styrelseledamö 

terna, Axel Lindgren och Otto Schiöler samt särskilt den avgående

mångårige revisorn, Karl Sundholm, och förklarade därefter samman
trädet avslutat.

Stockholm som ovan
Justeras:

sekr.

