
PROTOKOLL
vid det 62:a årsmötet i Djurgårdens Idrottsförening 

den 12 mars 1953 på Hotell Malmen.

Närvarandes c:a 300 medlemmar;, 
från ÖS närvarande: Sven Larson, Karl-Erik 
Nordlund, Gunnar Rinman, Åke Dunér, Ingvar 
Norén, Karl Liliequist.

§ 1: sammanträdets öppnande
Föreningens ordf. Sven Larson öppnade årsmöteshandlingar

na och hälsade medlemmarna välkomna med en förhoppning att 
kvällens överläggningar skulle präglas lugn och saklighet.

§ 2: föredragningslistans godkännande
Den enligt stadgarna uppgjorda föredragningslistan upp

lästes av ordföranden och godkändes av årsmötet.
§ 3: årsmötets utlysning

Ordföranden meddelade, att årsmötet i föreskriven tid 
varit utlyst i Dagens Nyheter, Morgontidningen, Stockholms-
Tidningen och Svenska Dagbladet. Årsmötet förklarade sig där
med i laga ordning inkallat.

§ 4: val av mötesordförande
På förslag till ordförande för årsmötet nämndes B. Norden
skjöld, B. Sandberg och A. Grunander. Sedan Sandberg och 
Grunander avsagt sig, valdes Nordenskjöld att leda de fort
satta förhandlingarna.

§ 5: val av justeringsmän
Sedan klubban övergått från Sven Larson till Bertil Norden

skjöld, begärde den sistnämnde förslag på två justerings
män för dagens protokoll. Å. Löwgren och A. Norling före
slogs och valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6: årsberättelsen
Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret 
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föredrogs av sekreteraren Karl Liliequist. Härefter lämnade 
ordföranden ordet fritt för yttranden med anledning av berättel
sen. S. Bergh fotboll begärde att få komplettering med att 
Arne Larsson medverkat i svenska ungdomslandslaget mot Danmark. 
Härefter godkändes årsberättelsen att läggas till handlingarna.

§ 7: revisorens berättelse
Revisionsberättelsen förelåg i tryckt skick och hade före års

mötet tillställts medlemmarna. Den föredrogs i sammandrag av 
Karl Sundholm, varefter ordet lämnades fritt. Inga yttranden 
gjordes, varpå revisionsberättelsen godkändes och den av
gående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verk
samhetsåret.

§ 8: fastställande av medlemsavgifter
Överstyrelsens förslag om medlemsavgifter och fördelning av 
desamma: status quo från senaste gångna år eller kr. 2:- för 
medlem under 16 år, kr. 3:- för medlem mellan 16-18 år, 10 kr. 
för medlem över 18 är, ständig medlem, nytillträdande kr. 100:- 
och för sådan som varit medlem minst 10 år kr. 50:-

A. Malmgren yrkade på höjning till 3, 5 och 10 kr.,B. Karlsson 
skidor önskade ha kvar lägsta avgiften men höja 16-18-åringarnas 
avgift till kr. 5:- Malmgren anslöt sig till Karlssons förslag. 
Efter votering fastställdes att Överstyrelsens förslag god
kändes utom i fråga om 16-18 år, där avgiften höjdes till kr. 5:- 

Härefter beslöts att medlemsavgiften skall oavkortat till
falla resp. sektioner.

§ 9: ekonomisk förening u.p.a.
Föreningsordföranden Sven Larson redogjorde för det initiativ 
som ÖS tagit att bilda en ekonomisk förening och framhöll, att 
denna närmast var tänkt att administrera Hammarby skidbacke. 
Vissa ekonomiska fördelar i fråga om uthyrande av backen till 
andra föreningar kunde påräknas genom den ekonomiska föreningen, 
som för övrigt på Idrottsstyrelsens rekommendation kopierats 
från en motsvarande förening som handhade skötseln av Hammarby 
idrottsplats.

Årsmötet beslöt att godkänna Djurgårdens Idrottsförenings 
Ekonomiska förening u.p.a.

§ 10: styrelse för den ekonomiska föreningen 
Efter olika förslag om hur styrelsen för den ekonomiska 

föreningen skulle sammansättas meddelade sekreteraren, att 
enligt de av Överståthållarämbetet godkända stadgarna väljer 
den ekonomiska föreningen sin egen styrelse och formell med



lem av denna förening är endast den som inbetalat i stad
garna föreskriven insats med minst kr. lo:- Med anledning 
härav borde årsmötet nöja sig med att rekommendera vilka 
som bör sitta i styrelsen. Mötesordföranden föreslog att 
överstyrelsen, fotbollssektionen och skidsektionen skulle 
tillsätta styrelsen enligt proportionerna 3:1:1. Bertil 
Karlsson skidor tillstyrkte, medan B. Sandberg fotboll före
slog att fotbollssektionen skulle ha två ledamöter.

Årsmötet beslöt härefter att överstyrelsen skall till
sätta den ekonomiska föreningens styrelse på sä sätt att 
representanter för fotbolls- och skidsektionerna däri ingå 
med samma antal.

§ 11: anslag till överstyrelsen
Styrelsens förslag att samma belopp som senast gångna år kr. 
5.000:- skulle ställas till förfogande för kommande verksam
hetsår godkändes.

§ 12: val av styrelse
Föreningsordföranden Sven Larson meddelade sig tvingad att 
på grund av allt mer ökad civil arbetsbörda avsäga sig ord
förandeskapet och rekommenderade föreningen att sluta upp 
kring den kandidat, som föreningens förtroenderåd enat sig 
om, nämligen överstyrelsens intendent Åke Dunér. På för
slag av Karl Lindh upptogs som kandidat B. Sandberg och 
på förslag av förtroenderådets ordf. A. Grunander upptogs 
Åke Dunér. Sedan Sandberg avsagt sig, valdes Dunér till ord
förande för kommande arbetsår.
Vid val av övriga ledamöter, vilka samtliga beslutat ställa 
sina platser till förfogande, omvaldes till 

vice ordförande på 2 år Karl-Erik Nordlund, 
till skattmästare på 1 år Gunnar Rinman, 
till sekreterare på 2 år Karl Liliequist, 
samt nyvaldes 
till intendent Ingvar Norén på 1 år 
till ledamot utan särskild funktion på 1 år Stig 
Eckerbrant
och till dito på 2 år Evert Karlsson

§ 13: val av revisorer
Sedan A. Othberg avsagt sig val som revisorer beslöts att 
omvälja K. Sundholm och H. Edberg samt att nyvälja B. Hedvall. 
Till suppleanter omvaldes Holger Carlsson och Kurt Lindbom.
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§ 14: utmärkelser
För idrottsliga prestationer utdelades:

små diplom:
för lagseger i bordtennis div. I, södra: Åke Karlsson, Georg 
Karlsson, Stig Elmblad, Lennart Johansson samt lagledaren 
Carl-Ottil Johansson;
för DM i bowling 2-mannalag: Gunnar Bengtsson, Evert Lindberg; 
BDM: Gösta Andersson;
för DM i boxning: Roy Swedberg, Bertil Ahlin, Sune Wendel;
för DM i ishockey: Yngve Johansson, Sven Andersson, Karl-Erik 
Andersson, Åke Wennerlund, Lasse Björn, Bengt Larsson, Sven 
Johansson, Bertz Zetterberg, Stig och Hans Andersson-Tvilling, 
Yngve Karlsson samt lagledaren Per-Olof Jihde;
för DM i brottning fri stil: Edvin Westerby, Bruno Hugosson; 
för lagseger i brottning div. III, södra: M. Möller, E. Wes
terby, H. Backlund, Österberg, A. Svensson, B. Löfdahl, 
B. Karlstrand samt lagledaren Anton Christiansson;
för JM i skidor kombinerat: Tex Berg;
för SJM i lag kombinerat: Tex Berg, Folke Mikaelsson, Paul 
Wickström;
för DM i backhoppning seniorer: Dan Netzell;
för DM i lag seniorer: Dan Netzell, Sune Holmberg, Paul
Wickström;
för DM i slalom: Kerstin Ahlqvist;
för förtjänstfullt arbete inom damsektionen: Tore Dettner.
Stora Diplom:
för svenskt rekord 8-mannalag i bowling: Sven Gustafsson, 
John Ek, Kjell Anjou, Evan Pettersson, Ivar Hörberg, Frithiof 
Sund, Evert Lindberg, Olv Wicksell;
för svenskt rekord 4 serier individuellt: Evan Pettersson;
för SM i boxning Roy Swedberg, Bertil Ahlin;
för bronsplats i olympisk fotboll: Gösta Sandberg;
för SM i brottning fri stil: Edvin Westerby;

§ 15: hedersmärken
Föreningens hedersmärke tilldelades: Tore Pettersson (boxning 

Julius Orest (bandy), Gustaf Karlsson, Stig Nyström och Karl- 
Erik "Cacka” Andersson (fotboll), Arne Permerth (skidor).

I anslutning härtill utdelades Sällskapet Gamla Djurgår
dares guldplakett till Edwin Westerby.

§ 16: övriga frågor
Medlemmarna rekommenderas ta kontakt med föreningens

filmdetalj for upplysning om under vilka villkor de olika fil
mer, som upptagits i olika Djurgårdssammahang, uthyras.

§ 17: avslutning
Ordföranden vände sig till den nu avgående ordföranden Sven

Larson med ett tack för de år alltsedan 1942 som han lett
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föreningens öden och överlämnade som ett bevis på denna tack
samhet DIF:s guldplakett. Sven Larson tackade för de gångna 
åren och uttalade en förhoppning om att kunna fortsätta sitt 
arbete på någon mindre framträdande plats.
på överstyrelsens förslag valdes Larson till hedersledamot 
av föreningen.
Mötesordföranden Nordenskjöld överlämnade härefter klubban 

till den nyvalde ordföranden Åke Dunér och hälsade honom väl
kommen i det nya ämbetet. Dunér tackade för det förtroende 
han och den avgående styrelsen visats av årsmötet och uttalade 
en förhoppning att det bistra ekonomiska läget skulle kunna 
förbättras. Han vände sig också till den avgående ordföranden 
med ett tack för gott samarbete under de gångna åren och av
slutade sedan det 62:a årsmötet i Djurgårdens Idrottsförenings 
historia med att utbringa ett kraftigt bevarat leve för 
föreningen.

Stockholm den 12 mars 1953

Vid protokollet:

Karl Liliequist 
sekr.

Justeras:

Bertil Nordenskjöld

Åke Löwgren

Axel Norling


