
PROTOKOLL

vid 61:a årsmötet i Djurgårdens Idrottsförening den 12 mars 1952.

Lokal: Gillet

Närvarande: c:a 230 medlemmar.
Från ÖS Närvarande: Sven Larson, Gunnar Rinman, Åke 

Dunér, Ingvar Norén, Karl Liliequist.

§ 1.
Föreningens ordförande Sven Larson öppnade årsmötet och hälsade med
lemmarna välkomna. Omedelbart härefter infann sig skidsektionens 
styrelseledamöter i möteslokalen.

§ 2.
Föredragningslistan upplästes av ordföranden och godkändes av årsmötet.

§ 3.
I fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning meddelade ordf. att det
samma varit annonserat i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Stockholms
tidningen och Morgontidningen 26/2 1952. Då detta motsvarade stadgarnas 
krav på "minst 14 dagar i förväg", ansåg årsmötet tig i laga ordning 
inkallat.

§ 4.
Till ordförande för årsmötet föreslogs hedersordf. Bertil Nordenskjöld 
som enda namn och valdes enhälligt.

§5.
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes 
Lennart Öberg och Birger Sandberg. Justerings 

män
§ 6.

Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret 
föredrogs av sekreteraren.
En i berättelsen intagen anmärkning mot skidsektionens 
ekonomiska skötsel (vilken anmärkning bifogas detta 
protokoll föranledde sektionsordföranden Harald Hed
jerson till en kraftig protest, som ytterligare accen
tuerades med att H. omedelbart därefter lämnade mötes
lokalen .
Sektionens sekr. Sverker Benson fullföljde härefter 
protesten i sådana ordalag, att mötesordföranden tvin
gades avbryta talaren, som sade sig ta detta till an
ledning att även han lämna lokalen.
Efter olika inlägg med anledning av Överstyrelsens 
framförda anmärkningar föreslogs att en förliknings
kommitté skulle tillsättas för utredning av de på
talade förhållandena.
På ordförandens fråga om årsmötet ville godkänna styrel
sens framlagda berättelse i oförändrat skick måste votering 
företas. Därvid vanns majoritet för det förslag, som fram
lagts av förre ordf. Carl Hellberg och gående ut på att 

kritiken mot skidsektionen skulle utgå ur berättelsen. 
Härefter godkändes årsberättelsen med några smärre rättelser 
av sifferresultat och placeringar i en skidtävling.

§ 7.
Enhälligt uttalade sig årsmötet för tillsättande av en 
kommitté på 3 man med uppdrag utreda anmärkningarna mot 
skidsektionen i årsberättelsen. På förslag av Birger Sandberg 
beslöts att uppskjuta personvalet i kommittén till efter före
dragningen av revisionsberättelsen.
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§ 8.
Revisionsberättelsen, som förelåg i tryckt skick och till
ställts medlemmarna vid årsmötets början, föredrogs av 
Karl Sundholm. På begäran av Hans Garpe lämnade ÖS en del 
uppgifter om kostnader etc. för byggandet av Hammarby- 
backen. B. Sandberg rekommenderade den blivande utred
ningskommittén att även studera backbygget och dess 
ekonomiska skötsel i dess helhet. 
Från revisorerna framfördes följande rapport till års
mötet:

"Penningplaceringar bör göras mera räntegivande. 
Upprättande av ett inventarium över 
föreningens tillgångar och skulder bör ordnas. 
Avskrift av obligationsnummer å föreningens inne
hav av premieobligationer av år 1942 (eller samt
liga) bör ordnas.
Attestering av verifikationer saknas i allmänhet, 
i fotbollssektionen i synnerhet.

Stockholm den 10/3 1952 
Allan Othberg K. Sundholm.

Härefter godkändes revisionsberättelsen och beviljades 
den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9.
Återupptogs den bordlagda frågan om val av utrednings
kommittén, för vilken föreslogs B. Sandberg, K. Lund
berg, H. Garpe och T. Dettner. De tre först nämnda val
des efter votering. 
Efter diskussion om kommitténs uppgifter fastslogs dessa 
att gälla en undersökning av skidsektionens ekonomiska 
skötsel, hur samarbetet varit mellan ÖS och sektionen 
och hur missförhållandena skulle kunna rättas till. 
Ett förslag av S. Bergh (fotboll) att kommitténs ut
låtande skulle ställas till föreningens Förtroenderåd 
med rätt för denna att helt besluta om ev. åtgärder 
godkändes utom i fråga om att ge förtroenderådet full
makt att besluta i saken. Utredningsresultatet skulle 
föreläggas nästa årsmöte. Beslöts att kommitténs namn 
skulle vara “utredningskommittén“.

§ 10.
I fråga om medlemsavgifter för 1952-53 fastställde 
årsmötet följande:

för medlem under 16 år: 2 kronor 
" " mellan 16-18 år: 3 kronor 
"           "      över 18 år: 10 kronor

Ständig medlem, nytillträdande: 100 kronor 
" " , som varit medlem under minst 10 år: 50 kron

I anslutning härtill beslöts att årsavgiften skulle oavkortad gå 
till resp. sektioner.

§ 11.
Styrelsens förslag om godkännande av curling 
som ny sektionsidrott i föreningen g fastställdes 
av årsmötet efter meddelande om att sektionen eko
nomiskt helt garanteras av sektionsmedlemmarna.

§ 12.
Styrelsens förslag till en stadgeändring för vinnande 
av möjlighet att ingregistrera klubbmärket som varu
märke (ändringen bifogas detta protokoll) godkändes.



forts. 3.

§ 13.
Styrelsens förslag till principförfarande i vissa ekonomiska 
samanhang: skattmästaren Rinman ifrågasatte vem som har be
talningsskyldighet när viss sektion inte kan fullfölja 
sina ekonomiska åtaganden vid köp av varor, biljetter etc. 
och ansåg att ÖS ska ha rätt att fordra bindande korrekta 
kalkyler. Hans Garpe föreslog att sektionerna skulle skaffa 
borgensmän, innan sektionerna gavs tillstånd företa resor 
och andra större utgiftsarrangemang. Birger Sandberg re
kommenderade en central medelsförvaltning. Härefter var 
diskussionen slut. Årsmötet uppdrog åt ÖS att utarbeta 
ett närmare förslag till lämplig lösning och samtidigt be
slöt årsmötet uttala en order till sektionsstyrelserna 
att ej överskrida meddelade anslag..

§ 14.
Styrelsens förslag till utökning av antalet revisorer med
delade sekr. Liliequist vara föranlett av den alltmer ökade 
affärsrörelsen och behovet hade ju även ytterligare fast
slagits under årsmötets behandling av bl. a. de ekonomiska 
transaktionerna inom skidsektionen. För en utökning av 
revisorernas antal fordrades en stadgeändring, vars nuvarande 
lydelse "val av två revisorer och suppleanter för dessa" be
gärdes gjord till “val av minst två revisorer etc." 
Årsmötet godkändes stadgeändringen och beslöt att för kommande 
år välja tre revisorer.

Styrelsens förslag att samma anslag som under föregående år 
eller kr. 5.000:- skulle ställas till ÖS:s disposi

tion godkändes av årsmötet.

§ 16.
Till ordförande i föreningen valdes på 1 år den avgående 
ordföranden Sven Lsrson.
Till skattmästare på 2 år valdes den avgående skatt
mästaren Gunnar Rinman.

intendent på 2 år valdes den avgående intenden
ten Åke Dunér.
Till ledamot i ÖS utan speciell funktion  
föreslogs från brottningssektionen omval av den avgående 
Hellborg, som ej var närvarande vid årsmötet men som 
enligt sektionen förklarat sig beredd åtaga sig omval. 
Årsmötet beslöt omvälja Hellborg på 2 år.

§ 17.
Till revisorer omvaldes de avgående revisorerna Karl Sund
holm och Allan Othberg samt nyvaldes Herbert Edberg. Till 
revisorssuppleanter omvaldes de avgående Holger Carlsson 
och Kurt Lindbom.

För idrottsliga prestationer utdelades föreningens stora 
diplom till de Djurgårdsmedlemmar, som erövrat EM och  
olympisk brons i ishockey och SM i boxning och brottning 
Föreningens lilla diplom utdelades till olika DM-vinnare, NM 
och seriesegrare enligt särskild lista.

Djurgårdens hedersmärke tilldelades: Arne Blomqvist. Sven 
Källén, Gunnar Persson (samtliga fotboll), Lennart Nierenburg 
(ishockey), Lennart Karlsson (brottning), Martin Rosenthal 
(boxning), Bo Hedvall, Nils Eklund (orientering), Stina 
Johansson, Dagmar Hafving, Margit Green (damsektionen).



§ 19.
Föredragningslistans punkt "övriga frågor" 

föranledde ingen årsmötets åtgärd, och härefter var föredrag
ningslistan i sin helhet genomgången. Mötesordföranden avslutade 
därför årsmötet ned att föreslå ett leve för föreningen, i vilket 
mötesdeltagarna med kraft instämde.

Sedan den omvalde ordföranden Sven Larson på årsmötets vägnar 
tackat Bertil Nordenskjöld för skicklig och kraftfull ledning 
av mötesförhandlingarna, samlades medlemmarna till traditionell 
årsfest.

Stockholm den 12 mars 1952

VID PROTOKOLLET:

JUSTERAS:

Bertil Nordenskjöld 
mötesordf.

Karl Liliequist 
sekr.

Lennart Öberg 
av årsmötet utsedd justeringsman

Birger Sandberg 
av årsmötet utsedd justeringsman

Sven Larson 
ordf.


