
PROTOKOLL

vid 60:e årsmötet i Djurgårdens Idrottsförening 
den 4 maj 1951 på Hotel Gillet.
Närvarande: c:a 250 medlemmar.

§ 1.
Föreningens ordförande Sven Larson Öppnade årsmötet 

och hälsade medlemmarna välkomna. Mötets öpp
nande

§ 2.
Dagens föredragningslista upplästes och godkändes.

§ 3.
Årsmötet konstaterades vara i stadgeenlig ordning ut

lyst i och med att det annonserats den 19/4/51 i Dagens Nyheter, 
Stockholmstidningen, Svenska Dagbladet och Morgontidningen.

§
Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes 

Bertil Nordenskjöld och till sekreterare att föra proto
kollet Karl Liliequist.

§ 5.
Till att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet 

valdes Åke Löwgren och Birger Sandberg.
§ 6.

Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret 
föredrogs av sekreteraren. Berättelsen föranledde inga erin
ringar utan lades till handlingarna. Revisionsberättelsen 
förelåg i tryckt skick och hade tillställts medlemmarna vid 
årsmötets början. Någon anmärkning framställdes inte mot be
rättelsen. Härefter beviljade årsmötet den avgående styrel
sen ansvarsfrihet.
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§ 7.
I fråga om medlemsavgifterna, för det kommande året 

föreslog styrelsen viss ändring i enlighet med följande inför 
årsmötet framlagda förslag:

”nuvarande avgifter för medlem under 16 år med 
kr. 2:- och för medlem mellan 16-18 år med kr. 
3:- bibehållas oförändrade. Därefter höjes nu
varande medlemsavgiften kr. 5:- till kr. 10:- 
Ständig medlemsavgift bibehålles med kr. 100:- 
för nytillträdande medlem, men ökas till kr. 
50:- för medlem, som tillhört föreningen minst 
10 år.”

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag och 
fastställde vidare, att årsavgiften skulle som hittills oav
kortad tillfalla resp. sektioner.

§ 8.
Styrelsens förslag till vissa redaktionella ändringar 

och förtydliganden:
a) 4:e stycket av § 6 i stadgarna föreslogs att få föl

jande tillägg: ”Styrelsen äger att med sig adjungera annan 
ledamot.”

B. Sandberg ansåg tillägget obehövligt och begärde vo
tering. Sådan verkställdes och resulterade i 85 röster för 
styrelsens förslag mot 18 för avslag.

b) 5:e stycket av § 6 föreslogs att få följande tillägg: 
”Samtliga ledamöter av sektionsstyrelse väljas på ett år. Om 
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styrelsen därtill finner anledning, kan den upphäva ledamot- 
skap för viss medlem i denna sektionsstyrelse dock först 
efter hörande av sektionsstyrelsen i fråga. Utan styrelsens 
medgivande kan sektionsstyrelse ej utesluta någon medlem från 
att tillhöra sektionen."

Årsmötet godkände förslaget och uppdrog åt styrelsen 
att göra sådan redigering, att ändringarna infördes på veder
börlig plats i stadgeparagraferna.

c) styrelsens förslag om att ordet "styrelse" skall 
ersättas med "Överstyrelse" med motivering att därmed skulle 
förväxling av styrelse med sektionsstyrelse undvikas godkän
des av årsmötet,

d) styrelsens förslag: 1:a raden av § 15 skall kom
pletteras, med ordet "samtliga", varmed följande lydelse upp
står: "Föreningens samtliga penningmedel skola placeras på 
av styrelsen godkänt sätt."

Sandberg m. fl. ansåg tillägget obehövligt, då nu
varande lydelse innebar alla penningmedel. Ordf. Sven Larson 
begärde årsmötets principuttalande huruvida med föreningens 
penningmedel, för vilka styrelsen hade att bestämma placering, 
avsåg endast de 10 procent, som sektionerna skola inleverera 
till huvudkassan, eller föreningens samtliga penningmedel. Års
mötet bekräftade, att styrelsen godkänna samtliga penningmedels placering.

§ 9.
Revisor K. Sundholm föreslog omläggning av föreningens 

verksamhetsberättelse att gälla kalenderår. Beslöts göra ut
redning och om möjligt förelägga nästa årsmöte förslag.

Utred
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§ lo.
Från damidrottsintresserade förelåg förslag om åter

bildande av damsektionen.
Årsmötet beslöt i enlighet med förslaget.

§ 11.
Styrelsen föreslog att för kommande år skulle ett från 

2.500 kr. till 5.000 kr. höjt anslag ställas till styrelsens 
disposition, vilket godkändes av årsmötet.
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§ 12.
Till ordförande i styrelsen valdes på 1 år den avgående 

ordföranden Sven Larson.
Till vice ordförande på 2 år valdes den avgående vice 

ordf. Karl-Erik Nordlund.
Till sekreterare på två år valdes den avgående sekr.

Karl Liliequist.
Till ledamot utan särskild funktion (på två år) valdes 

Ingvar Norén efter Bengt Garpe, som avgått under sin mandattid.
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§ 13.
Till revisorer valdes Allan Othberg och Karl Sundholm 

som ordinarie och Holger Carlsson och Kurt Lindbom som supp
leanter.

§ 14.
Utdelning av Djurgårdens hedersmärke skedde till: Olle 

Santesson, Gerhard Löwgren, Nils Johlevi, Harry Wester, Vidar 
Nordgren, Kurt Schuper, Lars Lindgren, Kurt Haglund, Karl-
Gustaf Fors, Hans Karlsson, Erik Rosén, Sven Larsson, Anna-Lisa 
Lindqvist, Ragnar Gustafsson, Håkan Ekelund, Roland Niklasson, 
William Lööf, Axel Hülphers, Gustaf Lulle Johansson, Åke Linder

För idrottsliga framgångar utdelades diplom i enlighet 
med sektionsstyrelsernas framställning. På huvudstyrelsens ini
tiativ utdelades föreningens stora diplom till de medlemmar av 
Djurgården, vilka erövrat Europamästerskapet i ishockey:

Hans Andersson
Stig Andersson
Gösta Lill-Lulle Johansson
Yngve Karlsson 
Bengt Larsson
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§ 15.
Föredragningslistan var härmed genomgången och då intet ytter

ligare förekom, avslutade mötesordföranden det 60:e årsmötet med 
att föreslå årsmötets deltagare ett fyrfaldigt leve för för
eningen. Så skedde också, varpå  förhandlingarna förklarades av
slutade.

Av
slut
ning

§ 16.
Sedan föreningens ordförande Sven Larson tackat Bertil Norden

skjöld för god årsmötesledning, samlades medlemmarna till tradi
tionell årsfest.

Tack

Stockholm den 4 maj 1951

Karl Liliequist 
sekreterare

Justeras:

Bertil Nordenskjöld

Åke Löwgren

Birger Sandberg


