
Stenografiskt referat av Djurgårdens 

Idrottsförenings 62:a årsmöte torsda

gen den 12 mars 1953 på hotell Malmen.

Ordföranden:

Herrar och damer Djurgårdare. Å styrelsens vägnar hälsar 

jag alla välkomna till detta 62:a årsmöte, och 

jag hoppas, att detta årsmöte skall gå i lugnets tecken, 

och att vad vi skall säga säges inom rimliga gränser, och 

att vi håller oss till sak, så att vi inte svävar ut i 

det blå, utan att vi kan avsluta det i rimlig tid och 

ha en trevlig kväll. Med dessa ord förklarar jag samman

trädet öppnat.

Som andra punkt på föredragningslistan har vi: Årsmö

tets stadgeenliga utlysning. Det utlystes för 15 dagar 

sedan i hela dagspressen, i Stockholmstidningen, Dagens 

nyheter och Svenska dagbladet. Kan det anses i laga ord

ning utlyst? Ja. Frågan är med ja besvarad.

Som tredje punkt har vi: Val av ordförande för samman

trädet. Namn? Nordenskiöld. Sandberg. Grenander. Det 

var Nordenskiöld, Sandberg och Grenander.

Herr Grenander: 

Jag avsäger mig. 

Ordföranden:

Grenander avsäger sig. Räcker namnen? Ja. Major Norden
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skiöld är föreslagen. Väljer mötet major Nordenskiöld? Ja. 

Herr Sandberg:

Jag skall be att få avsäga mig. Jag tycker, att hedersord

föranden bör få leda förhandlingarna.

Ordföranden:

Då föreslås bara major Nordenskiöld. Major Nordenskiöld är 

vald. Nocke. 

Ordföranden, major Nordenskiöld:

Ja, då fortsätter vi föredragningslistan: Val av två jus

teringsmän, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Herr ordförande. Jag föreslår Åke Lövgren och Axel Nordling. 

Ordföranden:

Åke Lövgren och Axel Nordling är föreslagna. Något mera 

förslag? Godkänns dessa? Ja.

Föredragning och godkännande av styrelsens berättelse 

för det gångna verksamhetsåret.

/ Här förekom föredragning ur koncept av sekreteraren, 

herr Karl Liliequist./

Ja, vi tackar väl alla sekreteraren för ett stort arbete, 

där visdomen och även snärtarna har flödat växelvis, såsom 

vi är vana vid. Jag ber alltså att få fråga årsmötet: Är 

det någon, som vill yttra sig med anledning av den upp

lästa berättelsen?

Herr Berg:

Jag vill bara be berättaren att ta med i sina blad, att 

Arne Larsson medverkade i ungdomslandslaget i Danmark..
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Sekreteraren:

Det skall givetvis göras - jag har bara tagit med officiella 

landskamper - A-landskamper alltså - men det skall ske.

Herr ordförande. Det var ett korrekturfel. Karl Erik Söder

berg sades det - Karl Eriks Södergren skall d et vara.

Herr ordförande. Ja, ibland olympier hade vi en fru Kerstin 

Ahlkvist, som var med som olympier- hon vann visserligen 

ingen guldmedalj, men hon var med..

Sekreteraren:

Det redovisades i 1952 års årsberättelse.

Sedan hade vi Dan Netzell ifrån skidorna.

Sekreteraren:

Det gällde 1952 års årsberättelse, men det hindrar inte, att 

vi kan ta det en gång till..

Ordföranden:

Någon mer? Godkänns årsberättelsen att läggas till hand

lingarna? Ja.

Föredragning av revisorernas berättelse. Vill herr Sund

holm vara vänlig att komma fram. Får jag fråga årsmötet, om 

ni vill, att den skall läsas upp, eller att det räcker, att 

revisorn gör sina egna kommentarer till densamma? /Inlägg: 

Det räcker./ Årsmötet önskar alltså, att det inte uppläses? 

Ja. Herr revisor.
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Herr Sundholm:

Herr ordförande. Jag skulle själv gärna vilja uppläsa revi

sionsberättelsen, och det får ni finna er i, att jag gör också. 

/ Uppläsning ur koncept. /

Ordföranden:

Är det någon, som vill yttra sig med anledning av den upp

lästa revisionsberättelsen? Nej. Kan mötet bevilja ansvars

frihet för det gångna verksamhetsåret? Ja.

Nästa punkt: Fastställande av medlemsavgifter och fördel

ning av desamma mellan föreningen och resp. sektioner / Nu

varande: 2 kr. för medlem under 16 år, 3 kr. 16-18 år, 10 kr 

över 18 år; ständig medlem nytillträdande 100 kr., dito som 

varit medlem i DIF minst 10 år 50 kr./

Är det någon, som har någonting att yttra angående med

lemsavgiften? Godkännes denna i de bestämmelser, som nu är? 

Förlåt herr Malmgren!

Herr Malmgren:

Jag föreslår höjt till 3 kr. 5 kr. och 10 kr. - att en junior 

nu betalar 3 kr. om året, det är det väl värt..

Ordföranden:

Får jag höra om igen?

Herr Malmgren:

Mitt förslag är, att vi höjer till tre kronor och fem kronor- 

alltså att två kronor höjs till tre kronor och tre kronor till
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fem kronor.

Herr Bertil Karlsson:

Ja, herr ordförande, jag och skidsektionen så att säga har 

helt andra uppfattningar. Våra unga pojkar är mellan 8 och 

12 och 15 och 14 år, och jag måste säga, att om vi lyckas 

få ut dessa två kronor, så tycker jag för min del, att 

det räcker till, och jag tror inte, att Djurgården blir 

rikare på att höja den avgiften. Däremot i 16-18 årsklassen 

kan man höja till 5 kronor. Jag föreslår det som har kom

mit ifrån styrelsen, att den bibehålles vid 2 kronor. 

/ Instämmanden i salen./ 

Ordföranden:

Sedan var det Anna Dettner.

Fru Anna Dettner:

Jag har faktiskt haft den uppfattningen, att vi tog 5 kro

nor och 5 kronor för 16-18 åringar- nu vore jag tacksam, 

om vi fick fortsätta med det.

Ordföranden:

Vi har alltså nu det förslag, som styrelsen har kommit till 

och som är på papperet, och så det förslag, som vi hörde - 

Malmgrens förslag, som egentligen består i, att i stället 

för 2 kronor skulle det vara 5 kronor, och i stället för 

3 kronoe skulle det vara 5 kronor - och sedan var det ett 

förslag, att endast för dem, som var över 16 år skulle 

man höja till 5 kronor - det var Bertil Karlssons förslag.
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Var det rätt uppfattat? Ja.

Herr Malmgren:

Jag kan gå med på det också.

Herr ordförande. Jag föreslår för förenklande av proceduren, 

att vi tar varje åldersklass för sig.

Ordföranden:

Om jag har rätt uppfattat, så är enda skillnaden mot sty

relsens förslag, att det finns förslag, att vi skall ändra 

från 3 till 5 kronor? Ja. Är det så? Ja. Då frågar jag dels 

de, som röstar på styrelsens förslag först och sedan de, som 

röstar på, om jag får kalla det så, Bertil Karlssons förslag. 

Godkänner årsmötet nuvarande bestämmelser, som är styrel

sens förslag? Nej. Godkänner årsmötet ändringsförslaget, att 

det mellan 16-18 år höjes till 5 kronor? Ja. Då förklarar 

jag, att Bertil Karlssons förslag - att 3 kronor höjs till 

5 kronor - har segrat. / Rop: Votering./

Får jag fråga: Skall det vara votering, vill årsmötet 

har votering? Nej. Nu skall det ju vara votering, så det är 

ju oformligt detta, men är det begärt votering, det blir en 

fråga? Jag ansåg, att klubbslaget kom först. Var det någon, 

som ville ha votering där uppe?/Det var om försöksvotering./ 

Det var alltså votering begärd och skall verkställas. Då 

får jag föreslå handuppräckning. De, som röstar på Bertil 

Karlssons förslag - det är höjningen från 3 kronor till 5 

kronor - vill de vara vänliga ett räcka upp högra handen?
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Ja, ta ner händerna. De, som röstar på styrelsens förslag, 

var vänliga att räcka upp högra handen. Det är med övervä

gande ja beslutat, att det höjs från 3 till 5 kronor. 

Sedan var det, hur stor del som skall tillfalla hvud sty

relsen och dels sektionerna. Styrelsen föreslår oförändrade 

avgifter, och att hela årsavgiften tillfaller respektive 

sektion. Det är alltså det, som vi skall besluta. Godkänner 

årsmötet då styrelsens förslag, att hela årsavgiften skall 

tillfalla sektionerna? Är det årsmötets beslut? Ja. Då är 

det klart.

Punkt 9: Styrelsens förslag och inkomna motioner. 

Styrelsen har därvid ett förslag angående godkännande av 

ekonomisk förening, och då kanske jag får be någon i sty

relsen - kanske herr ordföranden - att säga någonting. 

Herr Sven LarssoN:

Ja, herr ordförande, det kan frågas, vad denna ekonomiska 

förening är för något, men den har kommit till med anledning 

av att vi skall få utta ett högre arrende av hammarbybacken, 

när vi hyr ut till främmande klubbar. Det är så, att idrotts

styrelsen vill räkna hammarbybacken som öppen idrottsplats, 

och då är hyran bara 10%, vilket vi i Djurgårdens styrelse 

ansåg alldeles för litet med de kostnader, vi nedlagt i 

backen, och samtidigt ansåg vi, att vi hade omgärdat området 

där ute med staket, så att det kunde gott räknas till in

hägnad idrottsplats. Vi hade då diskussioner med idrottssty- 
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relsen, och de sade, att vi möjligtvis skulle kunna få detta, 

om vi gick in på samma system, som Hammarby idrottsförening 

har, när det gäller Hammarby idrottsplats. Den har där en 

ekonomisk förening, och denna ekonomiska förening har fåt 

överta skötseln av idrottsplatsen, och på detta sätt får 

de ta 18 %. Vi gjorde då sammaledes, vi gjorde plagiat av 

den ekonomiska förening, som Hammarby idrottsförening har, 

och gjorde då en ekonomisk förening i Djurgårdens namn. 

Detta godkändes av idrottsstyrelsen, och de har även god

känt, att Djurgårdens idrottsförening skall få överlåta 

hammarbybacken på denna ekonomiska förening, och att vi skall 

få utta 18 % på detta sätt. Vad det gäller här i dag, är 

att föreningen skall godkänna, att denna ekonomiska förening 

har upprättats.

Ordföranden:

Jag tackar för den upplysningen, och det är nu styrelsens 

fråga till årsmötet: För det första, är det någon, som vill 

yttra sig, innan vi beslutar om detta? Kan alltså årsmötet 

besluta, att styrelsen får tillstånd till att bilda denna 

ekonomiska förening? Ja.

Herr ordförande. I det sammanhanget skulle jag också vilja, 

att årsmötet uttalade sig, hur styrelsen i den ekonomiska 

föreningen skall vara sammansatt. Själv föreslår jag, att 
över
styrelsens ordförande skall sitta som ordförande och ha två 
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representanter för för överstyrelsen och två för skidsty

relsen, som skall utgöra den ekonomiska föreningens styrelse.

Herr ordförande. Med tanke på det omfattande arbete, som 

föreningsstyrelsen har, så skulle jag vilja föreslå, att 

vi i stället beslutar, att vi uppdrar åt föreningens sty

relse att sätta till styrelsen inom den ekonomiska föreningen. 

Om de ser, att de inte orkar med alla arbetsuppgifterna, är 

det väl ingenting, som säger, att de inte skall ha rätt 

att sätta till sådana män, som styrelsen i detta fall anser 

lämpliga för skötseln. Det är bättre att göra på detta sätt 

och därmed få en slagkraftig styrelse såväl i den ekonomiska 

föreningen som i överstyrelsen. Det kanske kommer att ord

nas på det sättet, som herr Nordlund har föreslagit, men 

jag tycker, att de skall ha litet större fullmakter i detta 

avseende. / Instämmanden. / 

Herr Berg:

Jag föreslår, att vi blir representerade i den här styrel

sen. Jag tycker nog, att det är mycket, som talar för det.. 

Herr Liliequist:

Vi kan diskutera, hur mycket vi vill, hur det ekonomiska i 

föreningen skall ordnas, men nu är det så, att styrelsen 

i den ekonomiska föreningen väljes endast av den ekonomiska 

föreningen enligt de stadgar, som överståthållarämbetet kan 

tänkas godkänna endast av dem som insatts. Det är alltså en
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formell historia. Jag skulle vilja, att vi låter årsmötet 

bara ut ala en rekommendation av vilka föreningen vill 

se sitta i styrelsen, ty formellt skall de väljas på 

den ekonomiska föreningens eget årsmöte. Det är förut

sättningen för att överståthållarämbetet skall godkänna 

denna förening. På rekommendation av årsmötet tror jag, 

att den interimistiska styrelsen skulle vara helst två.

Jag tycker, att det varit lämpligt, att sekreteraren läst 

upp de föreslagna sakerna, innan vi diskuterat de här sa

kerna, då hade de kommit i ett annat läge.. 

Ordföranden:

Det är väl så, om jag får säga en liten sak, att vi väljer 

ju sedan Djurgårdens idrottsförenings överstyrelse, och 

då väljer vi väl dem, som föreningen vill ha. Om vi då 

gör det, blir vi väl klara med, att då den här ekonomiska 

föreningen skall sammansättas, så måste den ju stå i över

ensstämmelse med Djurgårdens idrottsförenings huvudsakliga 

vilja - det är väl alla klara med - så att man kan ju inte 

tänka på att i den ekonomiska föreningen är sådana, som 

inte passar i Djurgårdens idrottsförenings överstyrelse 

enligt stadgarna. Under sådana förhållanden behöver vi 

inte vara rädda för att årsmötet inte får dem, som det 

vill ha, i och med att de valt sin överstyrelse. Sedan åå 

man väl säga det, att det är väl naturligare, att över
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styrelsen får i uppdrag att utse de representanterna. 

Om man sedan ser på det här sista året eller föregående 

år, vad är det som är aktuellt? Det är väl å ena sidan, 

att skidorna får någon representation, å andra sidan att 

fotobollen får någon representation. Om vi uttalar här på 

årsmötet det önskemålet, att årsmötet vill ha en repre

sentation för denna styrelse, då skulle det ju mänskligt 

att döma bli praktiskt taget tre från föreningens styrelse. 

Då utser föreningen tre, styrelsen tre och skidsektionen 

en och fotbollssektionen en. Från den synpunkten vill jag 

då framhålla det, att vi behöver inte vara rädda, för att 

vi inte får de bästa i den ekonomiska föreningen. Jag ville 

bara ge de synpunkterna, som jag nu fattat dem, och att 

vi blir klara med, vad de innebar. 

Herr Lindgren?

Jag är fortfarande inte överens med herr ordföranden, att 

det är samma sak, att överstyrelsen bäst sköter hammarby

backen. Det är tydligen herr ordföranden alldeles överty

gad om, men jag tror inte, att mötet är övertygad om det, 

och därför anser jag, att vi kan fortsätta diskutera, in

nan vi går till val. 
•

Herr ordförande. Ja, det är ju klart, att i en ekonomisk 

förening skall det ju ingå de, som är intresserade och 

som har satsat pengar. Man får väl säga, att fotbollen 

har gjort det på sätt och vis. Därför är det fullt natur
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ligt, att fotbollen kan behöva ha en representant med. 

Nu gäller det - sekreteraren säger det - en rekommenda

tion från mötet, och det skulle väl vara lämpligt att 

föreslå just detta - det är väl ingenting annat, som man 

kan göra..

Ordföranden:

Det är alltså precis, som jag föreslår.

Jag återtar mitt förslag och ansluter mig till herr ordfö

randens.

Ordföranden:

Om jag får tala till herr Lindgren på långt håll, så är 

vi väl överens om att, som jag fattade frågan, att då 

överstyrelsen skulle utse tre stycken och eventuellt en 

från skidsektionen och en från fotsbollssektionen, som hade 

intresse, och herr Lind var väl inne på detsamma. Nu var 

det Bertil Karlsson först och sedan Sandberg.

Herr Bertil Karlsson:

I skidsektionens styrelse anser vi, att vi är nöjda med det 

här förslaget, som styrelsen har framkastat. Det är väl i 

alla fall överstyrelsen, som leder oss..

Herr Sandberg:

Herr ordförande. Jag vill understryka, vad Berg har sagt, 

att det var vissa önskningar att bli representerade, och 

jag skulle vilja rekommendera en skälig avvägning med hän

syn till det ekonomiska arrangemanget - att vi fick två 
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till att börja med... / Skratt. / 

Ordföranden:

Är det någon mer, som vill yttra sig? Då vill jag 

fråga årsmötet, om det kan ena sig om den rekommendationen 

till överstyrelsen, att överstyrelsen tillsätter denna 

ekonomiska kommitté, och att där skall vara representa

tion från fotbollssektionen och skidsektionen. Räcker det 

allts, att vi inte preciserar annat än, att det skall va

ra representation, för om det är 5 ledamöter måste ju 

en överstyrelse ha klart för sig, att vi måste ha dem, 

som ägnar sig åt de här detaljerna och är skickade till det.

Jag håller med Sandberg om, att det skall vara åtminstone 2. 

Ordföranden:

Skulle vi kunna ena oss om den rekommendationen, åt över

styrelsen. Det är en rekommendation från årsmötet, att den

na kommitté skall utses av överstyrelsen med representa

tion av två från fotbollen och en från skidsektionen? Nej. 

Alltså: Då frågar jag åter igen, för att vi skall vara 

klara: Är det årsmötets beslut, att representationen skall 

utses av överstyrelsen och att i denna represenation skall 

ingå representatner från såväl fotbolls-som skidsektionen? 

Ja. Jag förklarar det sista antaget.

Punkt 10: Fastställande av anslag till styrelsens 

disposition. Föregående år var det 5 tusen kronor. Har den 

avgående styrelsen några synpunkter? Räcker det eller an-



- 14 -

ser ni, att det behövs mera? Alltså föregående år 5000 kr. 

Det är inget ändringsförslag från styrelsens sida. Godkänns 

5000 kr.? Ja. Sedan är det val av styrelse för året, 

och då först är det val av ordförande. Herr Larsson.

Herr Larsson:

Ja, herr ordförande, jag har under flera år sagt, att jag 

på grund av bristande tid vill lämna ordförandeskapet, och 

nu har föreningens sektionsordföranden eller det s.k. för

troenderådet fått upp ett namn, som de enat sig om, och 

därför skall jag be att få dra mig tillbaka och få tacka 

för den tid, jag haft nöjet sitta som föreningens ordfö

rande.

Herr Lind:

Ja, när vi nu skall gå till val av överstyrelse i föreningen, 

är det ju en ganska viktig sak. Det gäller ju att få folk 

dit, som har förstånd och som är kloka och bra - jag kanske 

skall vända mig om? - och det gör, att alla människor är 

ju inte fulländade eller rätteligen sagt, det är ju ingen 

som är fulländad - alla har sina brister, men det är ju 

då klart, att en sak, som man tycker, att ni skall fordra, 

av en överstyrelse, det är, att de skall kunna tåla saklig 

och vederhäftig kritik. Vi har enats om, att den föregående 

överstyrelsen inte riktigt kunnat göra detta. Har de fått 

kritik, har de tagit den personligt, och det anser jag fel, 

för att om man kritiserar personerna, så är det ändå inte 

personen utan hans sätt att handha föreningens angelägen
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heter. Jag kan räkna upp dem och påvisa dem, men det är onö

digt att prata för mycket om dem. Men när vi nu skall välja 

en ordförande, så är det den viktigaste posten, och som 

vi alla vet, så har det varit litet storm i föreningarna. 

När det har varit så, blir ju följden den, att det blir 

osämja, olust, och krafterna splittras o.s.v. Därför menar 

jag, att nu behöver vi en ordförande, som alla i föreningen 

kan samlas kring, en person som är aktad och ansedd inte 

bara inom föreningen utan även utanför densamma. Då skulle 

jag vilja föreslå ordförande. Får jag det nu? Ja. Då skulle 

jag vilja föreslå Sandberg som ordförande i föreningen. Sand

berg är nämligen - det har jag fått den uppfattningen - en 

kapacitet, det är en man, som har stor erfarenhet av idrott 
är

och framför allt han ideellt inriktad på idrott, och 

det är inte bara fotbollen, som han har känsla för, utan dess

utom är han en gammal pålitlig djurgårdare.

Herr Grenander:

Herr ordförande. Vi har under de senare åren haft besvär , 

när vi skall gå till val. Det har varit ganska hårda bud, 

och det har varit tvistigheter kring de olika kandidaterna. 

Ordförandena i de olika sektionerna har i år tagit sig en 

självtagen rätt att fungera som någon slags valberedning i 

det här sammanhanget. Ordförandena i samtliga sektioner har 

utan någon reservation ifrån någon av ordförandena i sektio

nerna fastnat för att föreslå Åke Dunér till ordförande.
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Efter genomgående diskussioner har detta namn kommit fram, 

och jag hemställer till årsmötet att stödja den kandidaten, 

för det är samtliga ordförandenas enstämmiga uppfattning. 

Herr Sandberg:

Ja, herr ordförande, jag är ledsen, att herr Grenander kom 

att föreslå mig. Jag kommer i en ganska penibel situation 

för det här årsmötet. Jag har blivit tillfrågad, jag är 

medveten om detta förberedelsearbete och den valberedning, 

som har varit, och till den har jag svarat att därest före

ningens styrelse skulle ställa sina platser till förfogan

de, var jag villig och kände ett visst moraliskt ansvar 

att rycka in, eftersom jag på vissa punkter - kanske fram

för allt i samarbete med utredningskommittén - ansett, 

att man inte bara skall kritisera utan också vara beredd 

att göra en insats. Jag har i det läge, som nu har uppstått, 

ingen anledning att kandidera nu längre, utan jag vill av

säga mig. Jag är ledsen, att Grenander predikat så inför 

årsmötet. Jag anser, att det är föreningens intresse, att 

man sluter upp kring Dunfen, även om jag är smickrad att ha 

blivit föreslagen.

Ordföranden:

Är det någon mer kandidat? Kandidatnomineringen slut? Ja. 

Får jag uppfatta herr Sandbergs meddelande, som att herr 

Sandberg avsäger sig? Ja.

Herr ordförande. Jag vill bara säga, att det är med sorg i 

hjärtat, jag går till val..
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Ordföranden:

Är det mer än ett förslag på Dunér? Godkänner årsmötet

Åke Dunér som ordförande? Ja. Svaret är ja.

Nu är det val av övriga ledamöter i styrelsen.

Herr Grenander:

Till Sandberg vill jag säga det, att vi har ju diskuterat 

det här förut, och Sandberg har ju lika väl som jag vetat 

om, att jag varit ombudsman i den här kommittén, och jag 

är ledsen, att jag inte kom före med mitt yttrande - jag

var inte så snabb, att jag hann få första ordet i det här för

spelet, och då hade inte den här saken behövt komma upp. 

Men för att gå vidare i den lista, som vi har enats om 

i den här ordförandekonferensen, föreslår ordförandena om

val beträffande vice-ordförandeposten.

Ordföranden:

Av herr Grenanders yttrande framgår, att ordförandena i 

sektionerna har föreslagit att som vice ordförande - allt

så på två år - omvälja den nuvarande Karl-Erik Nordlund. 

Något annat förslag? Nej

Då tycker jag, att det är lämpligt, att Sandberg blir vice 

ordförande då. / Inlägg: Det är för sent. /
Sandberg:

Herr:

Jag vet inte, herr ordförande, om Grenander skall dirigera 

det här från podiet - hela den här valproceduren är ju pla
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nerad förut. Jag har redan sagt det tidigare, att jag 

har - därest så önskats - varit beredd att ta en plats 

i överstyrelsen som ordförande. Nu sitter jag i fotbolls- 

sektionen, och jag anser, att jag kanske gör största nyt

tan där, och då har jag nu - då det finns en fullständig 

kandidatlista på varje post - gjort klart, att jag inte 

vill kandidera.

Ordföranden:

Var det någon där borta?

Kan vi inte få alla ordförandenas förslag till styrelse

ledamöter?

Herr Grenander:

Till vice ordförande föreslog ordförandena i sektionerna 

den nuvarande Karl-Erik Nordlund, till skattmästare före

slår vi Gunnar Rinman, till sekreterare Karl Lilie-

quist, till intendent har vi föreslagit I. Norén, som nu 

sitter i styrelsen, och till en av de två vakanta platserna 

Ewert Karlsson i brottning - han är bror till Einar Karls

son och har tidigare varit medlem i Djurgårdens idrotts

förening, och han är det nu sedan några år. Han är med

lem av Svenska Brottningsförbundet. Anledningen till av

brottet är, att hen varit engagerad i Brandkårens idrotts

klubb, där han tjänstgjorde under sin yrkesutövning och var 

därför tvungen att lämna Djurgårdens idrottsförening för 

några år. Han är medlem av Svenske brottningsförbundets 
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styrelse och är , såvitt vi kan förstå ett mycket gott 

namn att föra fram till val. Jag kanske får be Ewert 

Karlsson att resa på sig, om någon glömt utseendet på 

honom. Vi ser honom där borta till vänster. På den åter

stående vakanta posten i föreningens styrelse föreslår 

ordförandena Stig Eckerbrandt. Han är medlem av bandyns 

styrelse för närvarande och har gjort mycket goda insat

ser såväl för bandyn som fotbollen inom föreningen. Vi 

har enat oss om detta namnet och ansett det för ett 

mycket gott förslag, som vi fört fram. Kanske vi också 

kan titta på honom. Han sitter där nere. Detta är den lis

ta, som vi kommit överens om mest med tanke på att undvi

ka alla stridigheter och bråk, som tidigare har varit i 

samband med kandidatnomineringen. / Applåder./ 

Ordföranden: Herr Sandberg. 

Herr Sandberg:

Det är kanske en missuppfattning, men om jag inte hörde 

fel, skulle vi välja listnamnen - det är väl en del, som 

vill höra alla namn, men det är väl så, att inte alla 

vill ställa sina platser till förfogande.

Vi har enat oss om att komma med samma namn. Som en upp

lysning ber jag att få nämna, att förut ställde ju sty

relsen sina platser till förfogande. Efter den här ord

förandekonferensen har det hetat, att är det så, att års

mötet så önskar, så ställer de sina platser till förfo

gande- detta är ett rent formellt meddelande.
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Ordföranden:

Ja, då har vi alltså klart. Om jag får ta upp det här 

en gång till, så skulle det bli på följande sätt, så 

att alla blir klara med det. Vice ordförande på två år 

har föreslagits Karl-Erik Nordlund, Skattmästare på två 

år Gunnar Rinman, sekreterare på två år Karl Liliequist, 

intendent på ett år - han rycker in i stället för Dunér 

Ingvar Norén. Ledamot utan speciell funktion på ett år 

är Stig Eckerbrandt pch på två år Ewert Karlsson. Det 

stämmer- det är alltså förslaget. Om vi nu tar det en och 

en. Är det någon nu, som vill yttra sig med anledning 

av det av ordförandena avgivna förslaget eller kan vi 

nu gå till val en och en? Är det årsmötets beslut, att 

vi skall ta det så: ordförande, vice ordförande, skatt

mästare o.s.v. Vice ordförande på två år. Det är klart 

redan. Nu frågar jag: Vice ordförande på två år Karl-Erik 

Nordlund, godkänns han? Ja. Skattmästare på två år Gunnar 

Rinman? Ja. Sekreterare på två år Karl Liliequist? Ja. 

Intendent på ett år Ingvar Norén? Ja Ledamot utan speciell 

funktion på ett år. Eckerbrandt. Ja. På två år Ewert Karls

son? Ja.

Herr Sandberg:

Jag hoppas, att årsmötet justerar det där, därför att Rin

man är ju vald.

Ordföranden:

Men om alla ställer sina platser tillförfogande - åtmins
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tone har jag fått den uppfattningen, att de ställt sina 

platser till förfogande, efter ordförandekonferensen har 

de ställt sina platser till förfogande - då måste de väl

jas allihopa. Är det inte årsmötets mening? Jo. 

Herr Lindgren:

För att undvika, att samma sak upprepas nästa år att val

beredningens resultat - om det nu kan kallas resultat - 

kommer på årsmötet, då föreslår jag, att det beslutas här 

i kväll, att den s.k. valberedningen med deras namnförslag 

kommer medlemmarna till handa på ett rätt sätt - senast 

14 dagar före årsmötet. Det gäller alltså nästa årsmöte. 

Herr Grenander:

Jag vet inte, om herr Lindgren har missuppfattat mig - han 

har väldigt lätt för att missuppfatta - men jag har för

sökt förklara, och jag tror inte, att det är någon mer 

än herr Lindgren, som inte förstår det, att det är ingen 

valberedning. Vi har inte fungerat som någon valberedning, 

vi har för att undvika bråk vid årsmötet försökt ena de 

olika sektionernas ordföranden om olika kandidater till 

olika poster, och vi har enat oss, och herr Lindgren kan 

inte neka oss att sammanträda och ena oss utan att skicka 

ut detta meddelande till herr Lindgren.. / Bravorop./ 

Herr Sandberg:

Jag vill inte förlänga den här debatten, men det är en ord

ningsfråga. Jag vill rikta den frågan, var det inte så, 

att Rinman inte hade avsagt sig utan satt kvar? ja eller nej.
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Herr Grenander;

Jag vill göra en utveckling, herr Sandberg, och du 

får ursäkta, att jag gör det. Det ligger till på detta 

sätt, at vid de sammanträden, som vi haft med styrel

sen, ställde styrelsen sina platser till förfogande, det 

var vid första sammanträdet. Mansade, att på grund av 

den kritik, som riktades emot dem vid det allmänna sam

manträdet vid Floras kulle, ansåg de, att de borde ställa 

platserna till förfogande för att bevisa, att de hade års

mötets förtroende, om de skulle väljas om. Jag förstår 

herr Sandberg. Det framhölls inte riktigt, när vi gick 

till val, men för mig stod det klart, när jag läste upp 

kandidatlistan, att samtliga hade ställt sina platser 

till förfogande. De ville, att årsmötet skulle ge dem för

troendevotum, som de ville ha. Vi får väl inte traggla 

med ordningsfrågor, utan det är väl klart, att den sty

relse, som årsmötet vill ha, den har det fått.

Herr Lindgren:

Jag vet inte, om jag är ensam om att missuppfatta herr Gre

nander - det kan tänkas. Jag hoppas, att så är fallet, 

men jag nekade inte Grenander att idka mullvadsarbete till

sammans med sektionsordförandena, och jag bara föreslår, 

att årsmötet rekommenderar herrarna - om de är sektionsord

föranden eller valberedning - att vi önskar få reda på 

deras åsikter tidigare än på själva årsmötet..
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Ordföranden:

Jag vill vädja till årsmötet och fråga: Här har Grenander 

stått fram ärligt och klarut ut det och alla sektions- 

ordföranden - spetserna av sektionerna - de har officiellt 

deklarerat sin ståndpunkt genom herr Grenander, får man 

då kalla ett sådant arbete för mullvadsarbete inom Djur

gårdens idrottsförening? Nej. Jag vill veta av årsmötet: 

Anser ni att det är mullvadsarbete, när ordförandena i 

sektionerna ärligt och redigt går tillsammans för att 

dryfta en av de ärliga saker, som de går att förhandla 

om inom Djurgårdens idrottsförening? Nej. /Bravorop / 

Herr Sandberg;

Jag avstår från att få svar på den där frågan. Jag har 

fortfarande uppfattat det så, att de inte har avsagt sig.

Då måste jag meddela, att det, som Grenander har sagt, 

är fullt riktigt, jag har tillsammans med hela styrelsen 

ställt min plats till förfogande här i kväll.

Herr Grenander:

Det var det, som var det tekniska felet, men vi har ju 

rättat till det.

Ordföranden:

Är vi klara att gå till punkt 12: Val av minst två revi

sorer. Vid förra årsmötet valda: K. Sundholm, H. Edberg, 

A. Othberg. Omval är föreslaget. Något annat förslag? 

Nej.
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Herr Othberg:

Jag skall be att få avsäga mig, och jag skall be att få 

föreslå Bo Hedvall.

Ordföranden:

Är det något annat förslag - Bo Hedvall och i övrigt omval. 

Det gäller alltså omval av herr Sundholm och herr Edberg. 

Godkänner årsmötet dessa två? Ja. Sedan är det förslag på 

ytterligare en - Bo Hedvall. Är det något annat förslag? Nej. 

Godkänner då årsmötet Bo Hedvall? Ja. Då vill jag bara fråga, 

eftersom det står, att det skall vara minst två revisorer och 

nu har vi valt tre, då vill jag fråga de avgående reviso

rerna: Har ni någon känsla av, att ni behöver vara mera 

än tre?

Herr Sundholm:

Det räcker.

Ordföranden:

Godkänner alltså årsmötet, att det räcker med dessa trevalda? 

Ja. Sedan är det två suppleanter. Vilka var det? förut? Hol

ger Karlsson och Kurt Lindbom. Omval är föreslaget. Ja. 

Godkännes omval. Ja.

Så är det utdelning av utmärkelser, diplom och heders

märken. Då kommer först de små diplomen: Åke Karlsson för lag

seger i division I Södra Samma sektion Georg Karlsson, Stig 

Elvroth och Lennart Johansson och lagledare Karl Gottfrid
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Johansson. Det är inga bordtennisspelare närvarande? Vi 

fortsätter med bowling. Till Gunnar Bengsson och Ewert 

Lindberg för DM tvåmannalag 1953 och fortsätter i bowling 

med diplom till Gösta Andersson för bowling 1955, Greven. 
Så har vi tre boxare för DM, Roy Swedberg, Bertil Ahlin 

odh Sune Wendel. Ge Roy båda de andra. Sedan kommer 

vi till ishockey. Jag hoppas någon är närvarande och inte 

alla är i Schweiz: Yngve Johansson, Sven Anders son, Karl-Erik 

Andersson, Åke Wennerlund, Lasse Björn, Bingen Larsson, Sven 

Tumba Johansson, Bert Zetterberg, Stig och Hans Andersson, 

Yngve Karlsson och Per Olov Gide. Vi kör vidare med brott

ning DM i fri stil bantamvikt Edvin Westerby, Bruno Hugos- 

son fjädervikt. Sedan skall vi be att få plocka fram så 

många som möjligt av lagsegrare i division III Södra: Martin 

Möller, Edvin Westerby, Harry Backlund, Österberg, Axel 

Svensson, Bror Lövdahl, Bertil Karlstrand och lagledare 

Andon Kristensson. Sedan har vi skidor till Tex Berg för ju

niormästerskap i kombinerad tävling. Sedan har vi 

laget, som fått svenska juniormästerskapet i backhop ning - 

Tex Berg, Valle Mikaelsson och Tage Vikström. Så har vi
Dan 

för DM seniorer backhoppning Netzell. För DM-backhopp

ning Dan Netzell, Sune Holmberg och Tage Vikström - diplom 

till samma för DM i backhoppning - Tage Vikström Tex Berg 

och Sedan kommer vi till dagens enda kvinna - i skidor 

Bojan Kerstin Dalkvist för DM i slalom och slutligen diplom 

till Tore Dettner för förtjänstfullt arbete i damsektionens 
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tjänst. Sedan kommer vi till våra bowlingspelare för deras 

svenska rekord i 8-mannalag, 4 serier, föreningens stora 

diplom. Sven Gustavsson, John Ek, Ivar Hörberg, Fritiof 

Sund, Kjell Anjou, Ivan Pettersson, och till Ivan Petters

son för svenskt rekord 4 serier individuellt, och till Ewert 

Lindberg och Olov Wicksell likaledes för svenskt rekord i 

8-mannalag. Grattis! Sedan har vi boxning - Roy Svedberg 

för SM i bantamvikt 1953 och samma diplom till Bertil 

Ahlin. Vidare ett diplom till en, som är frånvarande, Gösta 

Knivsta Sandberg för bronsmedaljen i olympiska spelen i fot

boll 1952. Stora medaljer till Ewert Westerby för SM i fri 

stik. Sedan kommer vi till föreningens hedersmärken. Boxning- 

Tore Pettersson, han är inte närvarande, bandy Julle Orest, 

fotboll, Gustav Karlsson, Stickan Nyström och slutligen till 

fotbollens lagkapten allas vår Cacka Andersson. Gratulerar!

Efter detta brukar ju Gamla Djurgårdare få utdela sin 

plakett till den av Djurgårdens idrottsförenings medlemmar, 

som har nått de bästa idrottsliga resultaten under föregående 

år, och efter noggrant skärskådande från alla synpunkter och 

synvinklar, så har den enhälligt tilldelats Edwin Westerby, 

alltså svensk mästare i bantam fri stil förra året, och sedan 

var du även med i olympiska spelen och hade det inte varit 

litet otur, så hade du väl om inte varit etta så bra nära. 

Är det inte rätt det? Jo. Därför ber jag att få överlämna 

nu det här och ta det som minne från de gamla i Djurgården, 

som värdesätter alla unga, som verkligen kan visa framföt- 



- 27 -

terna och klorna. / Applåder./ I hastigheten råkade 

vid hedersmärkesutdelningen en liten lapsus inträffa. Vi 
har givetvis inte glömt vår vasaloppsman. Det var Arne Perman. 

Gratulerar. Får jag påkalla litet uppmärksamhet? Det är 

ett litet mellanlägg. Med hänsyn till att vi slutar ganska 

snart, kanske vi kunde få veta, hur många som vill ha mat 

efteråt. Det blir supé och dans här inne, så att efter 

sammanträdet får vi samlas i foajérn, och så dukas det 

snabbt och behändigt fram supfe här. Det blir Sandwich, bouché 

och varmrätt, kaffe och dricks 10 kronor. Ni kluckade - 

10 kronor, det är som hittat, restaurantpriserna är tyvärr 

sådana. Jag vore tacksam, om ni räckte upp handen, så att 

vi fick veta, hur många som tänker komma. Tack.

Är det någon på Övriga frågor, som vill yttra sig? 

Varså god. Är det någon mer, som har något på hjärtat?

Ja, den föregående talaren nämnde film. Nu är det så, att 

Djurgårdens idrottsförening har en film, som jag skulle 

vilja uppmana sektionerna att använda. Vi har ju så många 

nya medlemmar, som gärna skulle vilja se den här filmen, 

och sektionerna bör ta ad notam mitt förslag att an

vända filmen. Det kanske kostar litet, men vi kanske har 

gott utbyte, om vi visar den. 

Ordföranden:

Är det någon mer fråga? Om så inte är fallet, ber jag att 

få gå till den sista punkten Avslutning. Det är ju så att 



- 28 -

en avslutning kan ju vara mer eller mindre lång. Emeller

tid har jag fått i uppdrag att be vår ordförande, som nu 

avgår, att komma fram hit ett ögonblick. När jag på hösten 

1942 lämnade in som ordförande, så hade jag den glädjen 

att få dig som efterträdare. Den, som inte har varit ord

förande i en stor idrottsförening, vet inte, vad det vill 

säga. Hur många gånger sade man inte till sig. Här är man 

ordförande, och man hinner ju inte mer än någon enstaka 

gång på säsongen att vara ute på de olika sektionerna och 

se deras arbete. Men det är så oändligt mycket, som griper 

in i organisationen, och hur man sitter där så måste man 

diskutera igenom vissa större problem. När kritiken kom

mer, att ordföranden inom sektionen, ordföranden inom 

huvudföreningen inte är med, så tänk på at när man kommer 

litet till åren, så har man ett verksamhetsfält dels av 

ett oerhört idellt idrottsligt intres e- det är föreningen- 

och dels har man sitt civila arbete eller eventuellt sitt 

militära, och under sådana förhållanden kan man inte mer 

än en begränsad tid ägna det ena och knappast det andra. 

Varför jag säger detta är, att du har troget hållit på 

dessa år med det arbete, som du hade uder tidigare år i 

föreningen, du lyckades där att få upp fotbollen m.m. strå

lande saker. När du lämnar oss, så lämnar du, hoppas jag, 

inte ditt hjärta, det kommer alltid att vara kvar, och du 

kommer säkerligen att se till inte minst den ekonomiska 

föreningen, som du har varit så att säga pappa för. De,
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som har sett ditt arbete och lärt känna dig, de tacker 

dig för 11 år i Djurgårdens idrottsförening, i styrelsen 

och vill vid detta tillfälle lämna föreningens guldpla

kett till dig såsom ett verkligt bevis på deras tacksamhet.

/ Applåder. /

Herr Larsson:

Ja, djurgårdare, när jag i dag lämnar ordförandeposten 

efter 11 år vill jag tacka er för den tid, jag har suttit, 

det har varit både angenämt och lärorikt. Många gånger 

har det varit små glädjestunder men även tråkiga stunder, 

det måste jag erkänna, men hur den än är, har man rätt 

att glömma det tråkiga, och man bara kommer ihåg det, som 

är trevligt. När jag lämnar Djurgården, vet jag, att jag 

under de två sista åren inte haft tid att ägna mig så 

mycket, som jag velat åt min förenings verksamhet. Det 

är därför att jag måste ta så mycket i mitt civila arbete. 

När jag lämnar styrelsen, lämnar jag inte Djurgården. Jag 

har sagt detta förut, att jag vill arbeta på mindre fram

trädande platser inom föreningen. Jag kanske kan göra 

lika stor nyt a där, och jag hoppas, att det finns någon 

sektion, som har användning för mig, och jag vill då säga, 

att skidorna ligger mig särskilt varmt om hjärtat. Jag 

tackar för den här tiden. Tack så mycket...

Jag skulle be att från damsektionen få tacka för er vän

lighet och hjälpsamhet mot oss och särskilt för den eko

nomiska sidan. Jag skulle be att från ungdomshandbollen få 
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överlämna en liten handbollsflicka..

Ordföranden: 

Överstyrelsens förslag är, att vi skall invälja vår av

gående ordförande till hedersledamot i Djurgårdens idrotts 

förening. Godkännes det? Ja.(Jag tackar./ 

Därefter ber jag att få överlämna klubban till vår nye 

ordförande. Klubban är visserligen inte så stor, och den 

är inte av järn eller sådana saker, men med virtuositet 

kan man även föra en sådan här liten klubba. Om de behö

ver, så har du i Djurgårdens monter den klubba, som vid 

Djurgårdens 50-årsjubileum öve lämnades från Svenska box

ningsförbundet, så du har då någonting att ta till. Jag 

har bara min näve. Nu tycker jag att vi tar en gemensam 

applåd. Vi är glada åt att se Åke Dunér som Djurgårdens 

ordförande. En välkomstapplåd! / Applåder. / 

Herr Dunér:

På styrelsens och egna vägnar skall jag be att få tacka 

för det stora förtroende, som visats oss här i dag att 

bli valda i dag trots de bekymmersamma tider, som före

ningen kanske ekonomiskt befinner sig i och den kritik, 

som kanske delvis faller på oss alla i styrelsen. Det är 

kanske inte alltid så trevligt, man dansar inte på rosor 

precis i överstyrelsen. Det har ju under sista hösten och 

vintern varit ett speciellt dåligt ekonomiskt år, det har 

ju varit få åskådare på fotbollsmatscherna och dåliga in

komster där. Det har varit förlorade finalplatser och fi
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naler i flera sektioner och minskade inkomster. Tre in

ställda backtävlingar under sista vintern har gjort, att 

det kanske skapats en liten ekonomisk irritation, som är 

större än den i verkligheten är. Vi i styrelsen tillhör 

inte pessimisterna i det fallet, utan vi hoppas, att vi 

till nästa år skall leva under mera ekonomiskt gynnsammare 

förhållanden än i dag.

Innan jag nu går att förklara årsmötet avslutat, skall 

jag på gamla styrelsens vägnar be att få tacka vår avgående 

ordförande för alla de trevliga år, vi har haft nöjet att 

åtnjuta hand föredömliga ordförandeskap. Rent privat kom

mer vi i en trängre krets att tacka honom närmare, och in

nan jag avsluter årsmötet vill jag säga det, att styrelsen 

är väl medveten om det ansvar, som vi påtagit oss här, och 

det är två saker, som vi skall klara upp på ett för före

ningen tillfredsställande sätt - först hammarbyaffären och 

sedan att komma till en lyckligare lösning för sektioner

nas ekonomi, så att det idrottsliga arbetet kan skötas på 

ett tillfredsställande sätt. Med dessa ord ber jag att få 

förklara föreningens 62:a årsmöte avslutat.

Sekreteraren:

Ja, djurgårdare, innan vi får denna utlovade matbit, så har 

vi en liten sak kvar. Det är våra damer. De har från Svenska 

bandyförbundet erövrat detta bandypris för serien 1952. In

nan jag ber alla spelerskor att komma fram, vill jag rekom
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mendera dem i er gunst, när de i samband med supfen kom

mer att försöka förbättra dels sin, dels föreningens eko

nomi genom att sälja några smärre saker. Jag säger inte, 

vad det blir fråga om. Ni skall vara välvilliga emot dem. 

Sedan får jag be dem att komma och ta emot priset. Vill 

damsektionen komma fram.

/ Applåder./

Ordföranden:

Vi brukar ju alltid här, innan vi avslutar ett sådant här 

årsmöte, åter samlas kring ett leve för vår kära förening:

Leve den! Hurra Hurra, Hurra, Hurra.


