
Protokoll, fört vid Djurgårdens Idrotts
förenings årsmöte å Tennisstadions Restau
rant i Stockholm fredagen den 12 mars 1948.

Närvarande : 275 personer.

§ 1.
Föreningens ordförande hälsade de närvarande och öpp

nade årsmötet kl. 20.
§ 2.

Årsmötet befanns stadgeenligt utlyst.

§ 3.
Till ordförande för dagens förhandlingar utsågs herr 

Bertil Nordenskjöld.
§ 4

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs 
till justeringsmän herrar Bertil Carlsson och Hilding Lövdahl.

§ 5.
Styrelsens verksamhetsberättelse för 1947 upplästes 

och sedan även revisionsberättelsen föredragits beviljade års
mötet styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året . ( Bil.)

§ 6.
Medlemsavgifterna fastställdes att oförändrade utgå 

med 5, 3 och 2 kronor. Den ständiga medlemsavgiften skulle 
alltså vara 100 kronor för ny medlem och 25 kronor för med
lem, som varit med i föreningen i 10 år. Årsavgifterna skulle 
som förut helt tillfalla respective sektioner.
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§ 7.
Behandlades styrelsens förslag och inkomna motioner. 

Förslaget om upptagandet av Bordtennissektionen i Föreningen 
godkändes. Damsektionen upplöstes och dess medlemmar fick rätt 
att efter respektive sektionsstyrelses godkännande ansluta sig 
till övriga sektioner i Föreningen. Till revisorerna bevil
jades ett årligt arvode å sammanlagt kronor 200:- .

§ 8.
Till styrelsens förfogande för kommande verksamhets

år ställdes 2.500:- kronor.

§ 9.

Företogs val av styrelse. På grund av de nya stad
garnas antagande skulle numera väljas 7 i stället för som 
förut 5 ledamöter i styrelsen.
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2/
Samtliga styrelseledamöter hade också ställt sina 

platser till förfogande för om- eller nyval. 
Årsmötet valde följande styrelse:

För 1 år omvaldes : till ordförande herr Sven Larsson , till vice 

ordförande herr Holger Carlsson ,som vid öp
pen omröstning erhöll 71 röster mot 69, som 
tillföll her Karl Lundberg , till sekretera
re herr Arne Grunander. Till ledamot för li
kaledes 1 år nyvaldes herr Sven Hellborg.

För 2 år omvaldes: till skattmästare herr Gunnar Rinman och till 
intendent herr Åke Dunér. Till ledamot för 2 
år nyvaldes herr Erik Extergren med 65 röster. Hrr. 
Karl Erik Nordlund och Åke Johansson fick 
här respective 51 och 18 röster»

§ 10
Till revisorer valdes herrar Karl Sundholm och Åke Jo

hansson med herrar Fritz Alm och Karl Hellberg som suppleanter.

§ 11.
Till av styrelsen utsedda utdelades Föreningens He

derstecken och diplom. ( Bil. )

§ 12.
Framförde årsmötets ordförande herr Bertil Norden

skjöld Föreningens tack till avgående styrelsen för ådagalagt 
nit och intresse och önskade den nya all framgång. Sedan han 
hälsat de närvarande avslutades mötet kl. 21,45.

Revisorer och 
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§ 13
Då intet vidare förekom övergingo förhandlingarna till Samkväm. 

sedvanligt samkväm.

Stockholm den 12 mars 1948.

( Arne Grunander )
Justeras: Vid protokollet:


