
För att åter göra Djurgårdens klubbmärke till vad det varit föreslå styrelsen årsmötet att införa den bestämmelsen, att i princip ingen medlem skall få köpa mer än ett märke av varje slag (det stora märket och det nu införda miniatyrmärket). I händelse något eller båda dessa märken förloras, skall den som vill köpa nytt märke på ett eller annat sätt kunna styrka denna förlust. Skulle sedan inträffa att även dessa märken förloras, kan i speciella undantagsfall och efter prövning av styrelsen nytt märke erhållas.
Styrelsen har haft denna fråga uppe till behandling med sektions ledningarna och överensstämmelse har nåtts ifråga om att något måste göras för att bromsa den utveckling som rått under senare år, då Djurgårdens klubbmärke tyvärr blivit var mans egendom utan att vederbörande tillhört föreningen. En väldig märkesflod av Djurgårdsmärken har runnit i väg och hamnat på kreti och pleti och reklamen har för föreningen i många fall varit av mycket tvivelaktig slag. Föreningens märke och färger måste hållas i helg, men med den lätthet som det varit förenat att komma över föreningens märks har det inte kunnat förhindras att märket på sina håll råkat i vanrykte. För att äntligen sätta stopp på denna tråkiga utvecklingen är det som styrelsen nu begär årsmötets godkännande av en restriktivare distribution av märkena. Styrelsen har därvid undersökt vad som är praxis i andra klubbar. På sina håll är man där mycket restriktiv och ger endast en obetydlig chans åtiden som förlorat ett märke att fa köpa ett nytt. Denna spärr har lett till att klubbmärket på detta håll hålles i helgd på rätt sätt. Det kan sägas att Djurgårdens klubbmärke genom att det hittills spritts för väder och vind redan förlorat sitt värde och alla restriktioner därför tjänar igenting till. Om vi om några år skall få ett bättring till stånd måste det dock börjas redan nu hur hopplöst det kanske än ser ut att få någon ordning just för ögonblicket.Givetvis är det inte styrelsens mening att förhindra det legala utbyte av klubbmärken som förekommer klubbar emellan vid stora tävlingsvenemang framför allt på utländsk mark, men då skall givetvis inte den enskilde medlemmen behöva byta sitt klubbmärke för att få den utländska klubbens. Vid dylika tillfällen skall vederbörande lagledare i stället medföra det antal märken, som kan ifrågakomma.


