
PROTOKOLL

fört vid årsmöte i Djurgårdens Idrottsförening 
den 10 mars 1950 på Gillet.
Närvarande: c:a 250 medlemmar.

§ 1.
Föreningens ordförande Sven Larson öppnade års

mötet och hälsade de närvarande välkomna.
Mötets öppnande

§ 2.
Till årsmötets ordförande valdes Bertil Nordenskjöld 

och till sekreterare att föra dagens protokoll Karl 
Liliequist.

§ 3.
Till att jämte ordföranden justera dagens proto

kol1 utsågos Bertil Carlsson och Hilding Löfdahl.
§ 4.

Årsmötet konstaterades vara stageenligt utlyst i 
och med att det annonserats den 24/2/50 i fyra av 

Stockholms dagliga morgontidningar.

§ 5.
Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret 

upplästes av sekreteraren, och sedan även revisionsbe
rättelsen föredragits av revisor Åke Johansson, för
klarade sig årsmötet berett att bevilja den avgående 
styrelsen ansvarsfrihet.

§ 6.
Vid fastställande av medlemsavgifterna föreslog 

Karl Sundholm, att desamma skulle något höjas för att 
bättre motsvara penningförsämringen under senare år. 
Sedan Lennart Öberg dock förklarat, att någon höjning 
ej borde ifrågakomma, beslöts, att. avgifterna skulle 
vara oförändrade eller följande: 5 resp. 3 resp. 2 kr. 
Ständig medlemsavgift för ny medlem skulle vara 100 kr. 

och för medlem, som tillhört föreningen 10 år, 25 kr. 
Fastställdes att medlemsavgiften oavkortad skulle som 
hittills tillfalla resp. sektioner.

§ 7.
Styrelsens förslag till nya bestämmelser om med

lems rätt att förvärva klubbmärket föredrogs av sekr. 
Motiveringen till det nya förslaget bifogas detta pro
tokoll. Årsmötet uttalade sig enhälligt för styrelsens 

förslag, vilket fastställdes att omedelbart gälla. För
slagets innebörd: varje medlem äger rätt att köpa ett 
klubbmärke av varje slag (ett större och en miniatyr). 
Vid förlust av dessa märken skall den, som vill köpa 

nytt märke skriftligen kunna styrka förlusten. Därest 
även dessa märken nr 2 förloras, kan endast i undantags
fall och efter särskild prövning av styrelsen rätt att 
köpa nytt märke medgivas.
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att utreda en inregistrering av klubbmärket såsom varu

märke.

Till styrelsens förfogande till kommande verksamhets

år godkändes ett anslag på kr. 2.500:-

Anslag 
till styrelsen

§ 9.
Före val till ordförande meddelade nuvarande ordf. Sven 

Larson, att han var beredd att åtaga sig omval för ännu 
ett år, men att han därefter på grund av bristande tid 
näppeligen kunde stå kvar som ordförande. Sven Larson 
valdes sedan till föreningens ordförande för tiden 1950-
1951. Till skattmästare på två år omvaldes Gunnar Rin
man, till intendent likaledes på två år omvaldes Åke

 
Dunér och till styrelseledamot utan särskild funktion nyvaldes på 
två år Sven Hellborg.

§ 10.
Till revisorer valdes Allan Othberg och Fritz Alm och 

till suppleanter för dessa valdes Karl Sundholm och Hol
ger Carlsson.

§ 11.
Utdelning av Djurgårdens hedersmärke samt diplom 

följde i enlighet med styrelsens tidigare beslut.
§ 12.

Bertil Nordenskjöld uttalade föreningens tack till 
den avgående styrelseledamoten Erik Extergren och häl
sade den nu valda styrelsen välkommen till sitt arbete, 
vilket han hoppades skulle medföra stora framgångar un
det stundande jubileumsåret, det 60:e i Djurgårdens IF:s 
historia.

§ 15.
Då föredragningslistan därmed var slut och intet 

ytterligare förekom, avslutade mötesordföranden det 59:e 
årsmötet med att höja ett leve för föreningen.

§ 14.
Sedan Sven Larson tackat Bertil Nordenskjöld för god 

årsmötesledning, samlades medlemmarna till den tradi
tionella årsfesten, varunder alla djurgårdare utlovade 
kämpatag som aldrig förr under jubileumsåret.

Stockholm den lo mars 1950.
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