
PROTOKOLL fört vid Djurgårdens Idrottsförenings 

ajournerade årsmöte den 30 september 1941. Närvarande 

c:a 100 medlemmar.

§ 1.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och uppläste dagens före

dragningslista, vilken godkändes. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.

§ 2.

Till ordförande för dagens förhandlingar utsågs Föreningens Ordförande, 

Major Bertil Nordenskjöld.

§ 3.

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll ut

sågos Hrr Birger Nylund och Karl Sundholm.

§ 4.

Sekreteraren uppläste Överstyrelsens berättelse för tiden 1/1 - 30/6 

1941, vilken godkändes.

§ 5.

Revisorernas berättelse upplästes och godkändes under förutsättning, 

att den frånvarande revisorn, Hr Ekvall, intet hade att erinra. (Den av Hr 

Ekvall underskrivna revisionsberättelsen kom sekreteraren tillhanda 1/10 1941)

§ 6.

Överstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för sin förvaltning.

§ 7.  till/
Ordföranden meddelade, att ÖS enhälligt beslutat att/Djurgårdskyrkan 

(Hembygdens kyrka) överlämna ett av Föreningens skidlöpare erövrat vandrings

pris i Djursholmsstafetten att uppställas som dopfunt i kyrkan. Årsmötet god

kände enhälligt detta ÖS:s beslut.

§ 8.

De sedan det ordinarie årsmötet omarbetade stadgarna godkändes med smär

re formella ändringarsamt med tillägg av en paragraf, vilken insköts såsom 

§ 18, varvid följande paragrafer erhöllo ett nummer högre än i förslaget. 

§ 18 fick följande lydelse: "ÖS äger att, såvitt ej annat föranledes av utomor

dentliga fall, av varje sektions inkomster disponera högst 10 %, beräknat efter 

grunder, som fastställas av FU och vederbörande sektionsstyrelse.”

Sedan stadgarna godkänts, framförde Ordföranden ett tack till dem, som 

medverkat vid utarbetandet av dessa stadgar.

§ 9.

Till FU:s förfogande fastställdes ett anslag av kr. 1.500:—.

5 10.

Till Ordförande för kommande arbetsår omvaldes Major Bertil Nordenskjöld.

Till vice ordförande för kommande två arbetsår valdes Kapten Torsten Wiklund 
Till sekreterare för kommande två arbetsår omvaldes Herr Karl Lundberg.

Till Skattmästare för kommande arbetsår omvaldes Herr Sven Hellborg.

Till Intendent för kommande arbetsår valdes Herr Lars Hjertstrand.

Det beslöts, att den hittillsvarande vice ordföranden, Herr Eric Ahlström, 

skulle kvarstå i sin befattning t.o.m. den 15 november , då Föreningens jubi

leumsfest äger rum.



§ 11.

Till revisorer efter Herrar Ekvall och Svennberg, vilka undanbett sig 

återval, utsågos Hrr Hilmer Holmerin och Ingvar Norén, och till revisorssupp

leanter valdes Hrr Curt Sandberg och Sigvard Bergh.

§ 12.

Till deltagarna i det segrande laget i Stockholms DM-turnering i fotboll 

utdelades Föreningens diplom.

§ 13.

Ordföranden tackade Nils Nordberg för dennes beredvillighet att åtaga 

sig redaktörsskapet av Föreningens jubileumsskrift.

Mötet avslutades med att Ordföranden uppmanade alla och envar att man

grant infinna sig på Föreningens jubileumsfest den 15 november, varefter med

lemmarna flyttade över till matsalen, där Gustaf Thyreli hade ordnat med en 

god supé.


