
PROTOKOLL
vid det 64:e årsmötet i Djurgårdens 

Idrottsförening den 11/3/55
på Hotel Gillet.

Närvarande: ungefär 300 medlemmar.
Överstyrelsen representerad av: Åke 
Dunér, Karl-Erik Nordlund, Gunnar 
Rinman, Evert Karlsson, Stig Ecker
brant och Karl Liliequist.

§ 1.
Sanmanträdets öppnande

Ordföranden Åke Dunér hälsade medlemmarna välkomna till 
föreningens 64:e årsmöte, uttryckte en förhoppning om ett möte 
i god och trevlig anda och med omtanke om föreningens bästa 
som ledmotiv samt förklarade därefter årsmötet öppnat.

Innan förhandlingarna började överlämnade han ordet till 
hedersordföranden Bertil Nordenskjöld, som hade den sorgliga 
plikten meddela, att föreningens mångåriga revisor Karl Sundholm 
på årsmötesdagen avlidit. I en kort parentation gavs årsmötet 
tillfälle erinra sig Sundholms långa och trogna tjänst på idrotts
banan och minnet av den bortgångne ägnades en tyst minut. Revi
soren Bo Hedvall, som arbetat med Sundholm dagarna före årsmötet 
för att färdigställa revisionsberättelsen, framförde en hälsning 
till årsmötet från Sundholm, som då varit fylld av intresse att 
få möta upp vid årsmötet.

§ 2.
Årsmötets utlysande

Ordföranden meddelade att årsmötet kungjorts i annonser i 
fyra av Stockholms morgontidningar för 14 dagar sedan, i tid
skriften "Djurgårdaren" den 15/12/54 samt i Dagens Nyheter den 
11/3/55. Årsmötet förklarade sig därmed i stadgeenlig ordning in
kallat .

§ 3.
Föredragningslistan

Till samtliga närvarande hade förslag till föredragnings
lista, uppgjord i enlighet med stadgarna, utdelats. Den god
kändes i föreliggande skick.

§ 4.
Val av ordförande för årsmötet

Till att leda dagens förhandlingar föreslogs Hans Garpe, som också valdes av årsmötet.
§ 5.

Val av justeringsmän
Sedan Dunér överlämnat klubban till Garpe föreslogs kandi

dater till uppdraget att jämte ordföranden justera dagens proto
koll. Föreslogs följande: Elvir Westman, Carl Jahnzon och Arne 
Grunander. Sedan Jahnzon avsagt sig valdes Westman och Grunander.



§ 6.
Föredragning av årsberättelsen

Överstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året och 
framdragen till tiden intill årsmötet evad tävlingsverksamheten 
beträffar föredrogs av sekreteraren Karl Liliequist. Den ekonomiska delen av berättelsen förelåg i särskilt utförande och hade 
utdelats bland medlemmarna. Årsmötet ansåg att denna del ej be
hövde uppläsas. Ordet lämnades härefter fritt, men ingen medlem 
begagnade sig härav. På ordförandens fråga om årsmötet ansåg 
sig vilja godkänna årsrapporterna i föreliggande skick gjordes 
inga invändningar, och verksamhetsberättelsen lades därmed med 
godkännande till handlingarna..

§ 7.
Revisionsberättelsen

Bo Hedvall föredrog den av honom själv, Karl Sundholm och Herbert Edberg gjorda revisionsberättelsen. Den godkändes av 
årsmötet.

§ 8.
Ansvarsfrihet för ÖS

I enlighet med i revisionsberättelsen gjort förslag beslöt 
årsmötet bevilja överstyrelsen full och tacksam ansvarsfrihet 
för det gångna året.

Medlemsavgifter
I förslag till medlemsavgifter för det kommande året före

slog styrelsen oförändrade avgifter i likhet med 1954-55 års. 
Förslaget godkändes, varmed följande avgifter fastställdes:

för medlem under 16 år: 2 kr,
mellan 16-18 år: 5 kr.
över 18 år: lo kr.

" ständig medlem, som tillhört DIF i minst 10 år, 50 kr. 
nytillträdande medlem: 200 kr.

I fråga om avgifternas fördelning förelåg ett förslag från 
ÖS om ett centraliserat upptagningsförfarande. Detta motiverades 
närmare av vice ordf. Nordlund, som framhöll att styrelsen när
mast med sitt förslag avsåg att effektivera intagningen av av
gifterna. Det nu varande systemet via sektionerna lämnade mycket 
övrigt att önska på den punkten. Karl Lundberg ifrågasatte om hin
der skulle uppstå för enskilda sektioner att ta upp avgifterna. 
Han fick lugnande besked. Mötesordförande Garpe sammanfattade 
det hela som ett förslag att med en annan teknik få in medlems
avgifterna. Dessa skulle visserligen i fortsättningen gå in till 
huvudkassan, men därifrån skulle högre anslag utgå till sek
tionerna så att dessa kompenserades av medlemsavgiftsbortfallet . 
Hedvall och Nordenskjöld tillstyrke förslaget, som därefter enhälligt antogs.

§ lo.
Förslag och motioner

Överstyrelsens förslag om en omläggning av det ekonomiska 
bokföringsåret:

Vice ordf. Nordlund redogjorde för förslagets innebörd, en 
bokslutet till att gälla tiden 1/7 - 30/6, som skulle innebara vissa fördelar ur skatteteknisk synpunkt och 

dessutom underlätta för skattmästaren och hans medhjälpare vid utarbetande av deklarationer och andra bokslutshandlingar. För
slaget om denna omläggning innebar även att den nya boksluts

tiden skulle gälla på prov ett antal år framåt.
Utan diskussion beslöt årsmötet godkänna styrelsens förslag.



§ 11.
Anslag till Överstyrelsen

På förslag av överstyrelsen fastställde årsmötet ett belopp 
på kr. 5.000:00 att för det kommande året disponeras av ÖS.

§ 12.
Val av Överstyrelse

Som ordförande på 1 år föreslogs omval av Åke Dunér, som 
ävenledes enhälligt valdes till föreningens ordförande.

Som vice ordförande föreslogs Karl—Erik Nordlund till omval 
på 2 år och valdes också enhälligt.

Som sekreterare föreslogs Karl Liliequist till omval på 2 år 
och valdes likaså enhälligt.

Vid valet till styrelseledamot utan särskild funktion med
delade den avgående Evert Karlsson sig förhindrad på grund av 
bristande tid att åtaga sig ev. omval. På förslag av A. Grunan
der nämndes Hilding Lövdahl, liksom Karlsson tillhörande brott
ningssektionen, som lämplig ersättare. Inga andra kandidater 
föreslogs, varefter valet av Lövdahl på 2 år skedde enhälligt.

§ 13.
Val av revisorer

Som kandidater föreslogs H. Edberg (omval), B. Hedvall (omval), 
Å. Löwgren (nyval), H. Carlsson (nyval), K. Lundberg (nyval). Det 
av de avgående revisorerna tidigare framförda önskemålet att an
talet revisorer skulle fastställas till 3, godkändes av årsmötet, 
som efter det att Löwgren och Carlsson avsagt sig till ordinarie 
revisorer omvalde Herbert Edberg och Bo Hedvall samt nyvalde 
Karl Lundberg.

Vid val av revisorssuppleanter avsade sig avgående K. Lindbom 
ev. omval. Holger Carlsson omvaldes och Sven Larson, föreningens 
tidigare ordförande, nyvaldes.

§ 14.
Övriga frågor

Axel Norling anhöll om årsmötets stöd i ett ärende, som gällde 
en affär mellan föreningen och J. Lindbergs konstruktionsbyrå i 
i Göteborg, vilken senare part av Norling ansågs ha befogade 
krav på föreningen för div. ritningar etc. för ett planerat back
bygge för ett antal år sedan i Hammarby.

Vice ordföranden Nordlund meddelade att saken varit föremål 
för överstyrelsens prövning och reagerade mot en insinuation 
från Norling att de protokoll, som styrelsen stödde sig på, inte 
skulle vara tillkomna i laga ordning. Grunander vitsordade Nord
lunds uppgifter.
Norling begärde i ett nytt anförande att årsmötet skulle be

myndiga överstyrelsen att utbetala ett belopp på i runt tal 
8.000 kronor till Göteborgsfirman.

Mötesordföranden Garpe summerade att årsmötet ej kunde upp
dragas att besluta om en sådan utbetalning och förklarade sig 
förhindrad ställa proposition i den riktningen. På fråga om 
årsmötet lät sig åtnöja med överstyrelsens förklaring, som även 
innebär att ÖS i fortsättningen handhar ärendet, godkände års
mötet förfaringssättet. Norling hade härefter intet yrkande.

§ 15.
Tack till årsmötet

Sedan de egentliga mötesförhandlingarna härmed var till ända 
tackade Garpe medlemmarna för ett älskvärt uppträdande och för 
att snabbt och klart ha gett sina besked. Åke Dunér, som nu 
återtog klubban, tackade Garpe för utmärkt mötesledning och års
mötet för det förtroende som visats överstyrelsen. Även hälsade 
ordföranden den nyvalde ledamoten Hilding Lövdahl välkommen i 
kretsen och tackade avgående Evert Karlsson för den gångna tiden 
och för ett alltigenom trevligt samarbete.



§ 16.
Utdelning av utmärkelser

Till en rad medlemmar, som på olika fronter segerrikt fört Djur
gårdens färger under det gångna året, utdelades föreningens diplom, 
förtjänstmedaljer och hedersmärken av Bertil Nordenskjöld. Full
ständig förteckning häröver bifogas detta protokoll, men här nämnes 
följande:

förtjänstmeda1j i silver med diplom: Gösta Dahlberg 
förtjänstdiplom: Bertil Anér

Axel Öberg
Hans Karlsson

hedersmärke: Anton Christiansson
Ivar Hansson
Gösta Lill-Lulle Johansson
Evan Pettersson

§ 17.
Avslutning

Sedan Nordenskjöld höjt ett leve för samtliga pristagare, medal
jörer och diplomater riktade han även ett tack till styrelsen för gott 
arbete.
Åke Dunér avslutade härefter årsmötet med att föreslå ett fyrfal
digt leve för Djurgårdens Idrottsförening och trots risken av ett 
nytt takras lät sig medlemmarna inte be två gånger att med sina 
bästa röstresurser höja detta leve. Årsmötet var härmed slut och 
övergick i sedvanlig årsfest med dans, kabaret och annan bordsunder
hållning.

Stockholm den 11 mars 1955

Vid protokollet:

Karl Liliequist

Elvir Westman

Arne Grunander


