
PROTOKOLL

vid 65:e årsmötet i Djurgårdens Idrottsförening den 11 mars 1956

kl. 15.00 på Gillet i Stockholm.

Närvarande: omkring 300 medlemmar;
från ÖS närvarande: Åke Dunér, Karl-Erik 
Nordlund, Gunnar Rinman, Stig Eckerbrant, 
Hilding Lövdahl, Ingvar Norén, Karl Liliequist
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§ 1:
Årsmötets öppnande:

Föreningens ordförande, Åke Dunér, förklarade årsmötet öppnat och 

hälsade medlemmarna välkomna i den förhoppningen, att förhandlingarna 

skulle ske i en god och sportslig anda.

§ 2:
Årsmötets kungörelse:

Ordföranden redogjorde för hur årsmötet utlysts - i enlighet med

i stadgarna inom föreskriven tid med annonser i Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Stockholms-tidningen och Morgontidningen - och härefter för

klarade sig årsmötet i laga ordning inkallat.

Godkännande av föredragningslista:

I enlighet med i stadgarna föreskriven ordning upprättad före

dragningslista upplästes av ordföranden och godkändes av årsmötet.

§ 4:
Val av mötesordförande:

Till att leda årsmötesförhandlingarna föreslogs Hans Garpe, som 

också enhälligt valdes och därefter tackade för förtroendet.

§ 5:
Val av justeringsmän:

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes jämte mötesord

föranden Bertil Nordenskjöld och Holger Carlsson.

§ 6:
Föredragning av årsberättelsen:

Överstyrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret föredrogs

av sekreteraren Karl Liliequist, som i fråga om det ekonomiska läget 

avslutningsvis hänvisade till den särskilda rapport, som utdelats till 



de närvarande. På ordförandens fråga förklarade årsmötet, att denna del 

av årsrapporten ej behövde uppläsas utan kunde anses delgiven i behörig 

ordning.

Utan erinringar godkände årsmötet verksamhetsberättelsen.

§ 7:
Revisorernas berättelse:

Revisionsberättelsen, som förelåg i tryckt skick och utdelats före 

årsmötet, föredrogs i sammandrag av revisor Karl Lundberg. I enlighet 

med revisorernas hemställan om godkännande av den ekonomiska berättel

sen blev detta årsmötets beslut.

§ 8:
Styrelsens ansvarsfrihet:

Årsmötet beslöt tillerkänna den avgående överstyrelsen ansvarsfri

het för det gångna årets förvaltning. På ordförandens fråga förklarade 

årsmötet beslutet vara enhälligt.

§ 9:
Fastställande av medlemsavgifter:

Överstyrelsens förslag till medlemsavgifter för år 1956-57 godkän

des i enlighet mod följande: för medlem under 16 år 2 kr., mellan 16-18 

år 5 kr., över 18 år 10 kr., för ständig medlem, som under minst 10 år 

varit betalande medlem, 50 kr., för nytillträdande ständig medlem 200 kr.

Överstyrelsens förslag om medlemsavgifternas fördelning, innebäran

de att resp. sektioner tillföras sina medlemmars årsavgifter och över

styrelsen samtliga ständiga medlemmars avgifter, godkändes.

§ 10:
Förslag från ÖS jämte motioner:

Konstaterades att inga förslag eller motioner hade förelagts års

mötet i föreskriven tid.

§ 11:
Fastställande av anslag till ÖS:

överstyrelsens förslag att i likhet med närmast föregående verksam

hetsår tilldelas kr. 5.000:- för disposition godkändes.

§ 12:
Val av styrelse:

Till ordförande på 1 år omvaldes den avgående ordföranden Åke Dunér.

Till skattmästare på 2 år omvaldes den likaledes avgående skatt

mästaren Gunnar Rinman.

Till intendent på 2 år omvaldes den likaledes avgående intendenten 

Ingvar Norén.

Till ledamot utan särskilt angiven funktion omvaldes Stig Eckerbrant.



§ 13:
Val av revisorer:

Sedan årsmötet beslutat, att revisorernas antal skulle vara 3, om

valdes de tre avgående Herbert Edberg, Bo Hedvall och Karl Lundberg.

§ 14:
Val av revisorssuppleanter:

Till ersättare för revisorerna omvaldes Holger Carlsson och Sven 

Larson.

§ 15:
Övriga frågor:

Sedan mötesordföranden fastslagit, att årsmötet inte önskade ta 

upp någon diskussion på denna punkt, förklarade han förhandlingarna 

avslutade och överlämnade klubban till föreningsordföranden Åke Dunér, 

vilken i ett sammanhang framförde årsmötets tack till Hans Garpe för 

det utmärkta sätt, på vilket han lett förhandlingarna.

§ 16:
Utdelning av utmärkelser etc:

För idrottsliga prestationer utdelades diplom och medaljer till 

en rad medlemmar, varjämte andra medlemmar tillerkändes föreningens 

hedersmärke, allt i enlighet med förteckning, som bifogas detta proto

koll.

Kungjordes att på mötet ej närvarande bordtennismästaren Lennart 

Johansson tilldelats Sällskapet Gamla Djurgårdares förtjänstplakett.

§ 17:
Avslutning:

Med ett tack till alla, som bidragit till ett starkt idrottsår 

och med en förhoppning om ytterligare anspänning av krafterna inför 

det kommande jubileumsåret förklarade ordföranden årsmötet avslutat 

och lät härefter enligt gammal god sed utbringa ett fyrfaldigt leve 

för Djurgårdens Idrottsförening. Under trivsamma former avslutades års

mötesdagen med jubileumsfestligheter.

VID PROTOKOLLET:

JUSTERAS:
Karl Liliequist


