
PROTOKOLL 
 

vid Djurgårdens Idrottsförenings 63:e årsmöte den 12/3 1954 
på Hotel Gillet.

Närvarande: c:a 275 medlemmar;
från ÖS Å. Dunér, K.E. Nordlund, 
G. Rinman, I. Norén, E. Karlsson, 
K. Li1iequist.

+ + + + + + + + + + + + +
§ 1.

Sammanträdets öppnande

Föreningsordförande Åke Dunér öppnade årsmötet med att 
hälsa medlemmarna välkomna och uttala en förhoppning att kvällens 
förhandlingar skulle föras i en god och saklig anda.

§ 2.
Årsmötets utlysning

Ordföranden meddelade, att årsmötet utlysts vid tre olika 
tillfällen i dagspressen. På fråga om årsmötet ansåg sig i laga 
ordning kallat blev mötets svar "ja".

§ 3.
Föredragningslist ans godkännande

Den enligt stadgarna uppgjorda föredragningslistan hade ut
delats till samtliga närvarande och godkändes i befintligt skick.

§ 4.
Val av mötets ordförande

Vid förslag till ordförande att leda dagens förhandlingar 
nämndes endast ett namn, Hans Garpe, som också enhälligt valdes.

§ 5.
Val av justeringsmän

Sedan Garpe övertagit ordförandeklubban, fortsatte samman
trädet med val av justeringsmän att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll. På förslag nämndes B. Nordenskjöld och B. Sand
berg, vilka också valdes.

• § 6.
Föredragning av årsberättelsen

Överstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året 
föredrogs av sekreteraren Karl Liliequist. Den ekonomiska be
rättelsen förelåg i tryck och hade utdelats till medlemmarna. 
Årsmötet förklarade sig inte ha några erinringar att göra mot 
årsberättelsen i föreliggande skick, vilken därmed godkändes.

§ 7.
Revisorernas berättelse

Den av revisorerna K. Sundholm, H. Edberg och B. Hedvall 
sammanställda revisionsberättelsen föredrogs av Hedvall och 
godkändes av årsmötet.

§ 8.
Ansvarsfrihet för ÖS

På forslag av revisorerna tillstyrkte årsmötet att över
styrelsens handhavande av föreningens verksamhet under det gångna 
aret skulle godkännas och beviljade den avgående ÖS ansvarsfrihet.

§ 9.
Fastställande av medlemsavgifter

Dunér redogjorde för styrelsens förslag till medlemsavgift er för det kommande året, innebär följande: medlem under 16 år 
betalar 2 
kr medlem mellan 16-18 år 5 kr., medlem över 18 år



10 kr., ständig ledamot som tidigare varit medlem minst 10 
år betalar 50 kr. och nytillträdande ständig medlem 200 kr. 
Den senare avgiften innebar en höjning med 100 kr. från 
föregående år. B. Nylund yrkade att höjningen på denna punkt 
ej skulle ifrågakomma. K. Lindh och W. Borgström rekommen
derade en sänkning av 5 kr.:s-avgiften för klassen 16-18 år. 
För höjning från 100 till 200 kr. för nytillträdande ständig 
medlem lämnades motiv av Liliequist, Garpe och Nordenskiöld, vil

ka med hänvisning till penningvärdets fall och till det orätt
visa i "folk direkt från gatan"-s möjligheter att köpa sig till 
ständigt ledamotskap med en summa, som på intet sätt mot
svarade en vanlig medlems 10—åriga 10—kronorsavgifter. En 
ny ständig medlem skall betala så mycket att det svider en 
smula i skinnet", var Nordenskjölds slutliga kommentar och där
med var årsmötet berett att klubba både denna avgift och de 
övriga i enlighet med överstyrelsens förslag.

I fråga öm årsavgifternas fördelning beslöts att års
avgifterna skola oavkortade tillföras vederbörande sektioner, 
medan de ständiga avgifterna tillföras huvudkassan.

§ 10.
Motioner, förslag etc.

Då på denna punkt ÖS ej hade några motioner och inte 
heller i övrigt några förslag att behandla vid årsmötet in
kommit avklubbades den från dagordningen.

§ 11.
Anslag till överstyrelsen

Det av ÖS begärda, beloppet kr. 5.000:- beslöt årsmötet 
ställa till styrelsens disposition.

§ 12.
Val av styrelse

a) val av ordförande; omval föreslogs för avgående Åke 
Dunér, som också enhälligt blev vald att leda 
föreningen på 1 år;

b) val av skattmästare; omval föreslogs för avgående 
Gunnar Rinman, som också enhälligt omvaldes för en 
tid av 2 år;

c) val av intendent; omval föreslogs för avgående Ing
var Norén, som också enhälligt omvaldes för en 
tid av 2 år;

d) val av ledamot utan särskild funktion; omval före
slogs av Stig Eckerbrant, som vid 1953 års årsmöte 
fyllnadsvaldes på 1 år samt nyval av Lennart 
Höglund. Nordenskjöld föreslog Höglunds adjun
gerande till styrelsen och Eckerbrant avsade sig 
sin kandidatur. Årsmötet godkände ej denna avsägel
se. Sedan votering begärts och sådan beslutats ske 
med handuppräckning, valdes justeringsmännen Nor
denskjöld och Sandberg till rösträknare. Valet gav
122 röster för Eckerbrant och 52 för Höglund, varmed 
Eckerbrant förklarades vald på 2 år.

§ 13.
Val av revisorer

Sedan årsmötet uttalat sig för tre (3) revisorer skulle 
väljas, föreslogs omval av de tre avgående Sundholm, Edberg 
och Hedvall, vilka också valdes.

Likaså föreslogs omval och valdes även de avgående 
revisorssuppleanterna H. Carlsson och K. Lindbom.

§ 14.
Övriga frågor

Till minne av den avlidne fotbollsgeneralen Anton 
Johansson hade dennes broder Hugo skänkt föreningen en svensk 
fana. Ordföranden Åke Dunér tackade donator och i en efter
följande ceremoni invigdes fanan.



§ 15.
Utmärkelser

Sedan de egentliga förhandlingarna härmed avslutats, 
övergick klubban i den omvalde ordförandens, Åke Dunér, hand. 
Han uttalade årsmötets tack till Garpe för utmärkt ledning 
av förhandlingarna.

Härefter manades en rad segerrika medlemmar fram för att 
ta emot sina belöningar, och på traditionellt sätt svarade 
hedersordföranden Bertil Nordenskjöld för utdelningen.

Över de medlemmar, som genom idrottsliga förtjänster 
och framgångar eller genom utmärkt ledarskap, tilldelades 
föreningens diplom, förtjänstmedaljer och hedersmärken, bi
fogas förteckning till detta protokoll.

§ 16.
Avslutning

I ett tal tackade Nordenskjöld den avgående styrelsen 
för dess arbete under det gångna året och förmådde årsmötet 
att utbringa ett leve som bevis på tacksamhet.

Ordföranden Åke Dunér vände sig slutligen till de ak
tiva, tackade dem för gjorda insatser och uppmanade dem att 
ännu mer skärpa sitt arbete för att nå de stora målen. Med ett 
fyrfaldigt leve för Djurgårdens Idrottsförening avslutades 
därpå årsmötet för att sedan övergå till en lättare underhåll
ning med mat, musik, dans och "minns du?"-bordssamtal i sådana 
former, som alltid hör till vid föreningens årsfester.

Stockholm den 12 mars 1954

Justeras

Vid protokollet:

Karl Liliequist

Hans Garpe

Bertil Nordenskjöld

Birger Sandberg


