
PROTOKOLL
vid 66:e årsmötet i Djurgårdens Idrottsförening
den 12 mars 1957 på Hotell Gillet i Stockholm

Närvarande: c:a 250 medlemmar, varav från 
överstyrelsen samtliga 7 ledamöter: Å. 
Dunér ordf., K.E. Nordlund v. ordf., 
K. Liliequist sekr., G. Rinman skattm., 
I. Norén intendent, S. Eckerbrant och 
H. Lövdahl ledamöter.

§ 1.
Årsmötets öppnande:

Föreningens ordförande, Åke Dunér, förklarade det i förenings
historian 66:e årsmötet öppnat, till vilket han hälsade välkomna alla 
medlemmar i förhoppning om att förhandlingarna skulle kommu att präg
las av en god anda och med omtanke för Djurgårdens Idrottsförening 
som vägledande paroll.

§ 2.
Årsmötets utlysning:

Meddelade ordföranden, att årsmötet i stadgeenlig ordning utlysts 
i dagspressen dels den 27/2 dels den 10/3. Sammanträdet förklarade sig 
därmed i laga ordning inkallat.

§ 3.
Godkännande av föredragningslista:

Den enligt stadgarna upprättade föredragningslistan, som utdelats 
till årsmötesdeltagarna, förklarade sig sammanträdet acceptera utan 
ändringar.

§ 4.
Val av mötesordförande:

På ordförandens fråga om förslag på ordförande att leda dagens 
förhandlingar nämndes bara ett namn, Hans Garpe, som också enhälligt 
valdes för uppdraget. Han tackade för förtroendet och intog sin plats 
vid presidiebordet.

§ 5.
Val av justeringsmän:

På förslag till justeringsmän att jämte mötesordföranden godkänna 
dagens protokoll nämndes Kurt Hammargren, Nils Ramm och Holger Carlsson. 
Sedan Hammargren avsagt sig valdes Ramm och Carlsson.

§ 6.
Föredragning av årsberättelsen:

Överstyrelsens berättelse för det gångna arbetsåret föredrogs av 
sekreteraren Karl Liliequist. Berättelsen, som bifogas detta proto
koll, hänvisade i fråga om den ekonomiska situationen till en särskild 
rapport, vilken före årsmötet delgivits de närvarande medlemmarna. På 
ordförandens fråga om årsmötet krävde uppläsning av den ekonomiska 
redogörelsen framfördes intet sådant krav utan förklarade sig mötet 
godkänna, att det i laga ordning delgivits ifrågavarande rapport.

Härefter förklarades ordet fritt. Sedan ingen begagnat sig härav, 
beslöt årsmötet att utan erinringar godkänna såväl den idrottsliga 
som den ekonomiska verksamhetsredogörelsen.



§ 7.
Revisionsberättelsen:

Revisorernas berättelse föredrogs av Karl Lundberg och utmynnade 
i ett förslag till årsmötet att godkänna överstyrelsens förvaltning. 
Sammanträdet beslöt i enlighet med revisorernas förslag.

§ 8.
Beviljande av ansvarsfrihet:

I enlighet med ett av revisorerna framställt förslag beslöt års
mötet bevilja den avgående överstyrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret.

§ 9.
Fastställande av medlemsavgifter:

I fråga om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår förelåg ett 
av överstyrelsen gjort förslag om höjning av föregående avgifter enligt 
följande:

medlem mellan 0-18 år: kr. 5:00
medlem över 18 år: " 15:00
ständig medlem, som tillhört

föreningen under minst lo år " 100:00 
ständig medlem, nytillträdande " 300:00

I fråga om fördelning av medlemsavgifterna mellan huvudkassan och 
sektionerna föreslog Överstyrelsen, att samtliga dessa avgifter skola 
tillfalla huvudkassan.

Sedan de bägge förslagen motiverats av Stig Eckerbrant, efterlyste 
Björn Lindgren en möjlighet till respit för höjningen av den ständiga 
medlemsavgiften på kr. 100:- för sådana medlemmar, som efter att ha 
tillhört föreningen föreskrivna 10 år, ämnade söka ständigt ledamot
skap. Efter besked om att föreliggande förslag ej skulle träda i kraft 
före den av Lindgren önskade respittiden, till 1958, förklarade sig 
denne nöjd.

Årsmötet beslöt härefter godkänna Överstyrelsens förslag i fråga 
om dels medlemsavgifter dels att dessa skola tillfalla huvudkassan.

§ 10.
Förslag och motioner:

Meddelade ordföranden, att inga motioner inkommit för årsmötes- 
behandling. Däremot förelåg från Överstyrelsens sida två förslag, 
nämligen:

a) bildande av slalomsektion
b) bildande av konståkningssektion
Förslagen motiverades av Ingvar Norén med att slalomåkarna i prak

tiden skötte sin rörelse på egen hand redan nu i och med att skidsek
tionen i övrigt var så betungad av arbete inte minst genom skötsel av 
Hammarbybacken, att sektionen inte ansåg sig kunna administrera den 
speciella slalomgrenen. I fråga om konståkningen meddelade Norén, att 
den från början tänkts inom ramen av damsektionen, men då av flera skäl, 
bl.a. det att även herrar tillhör konståkningsfacket och att det skulle 
bli för betungande för damsektionen att administrera ytterligare en 
gren, det skulle mest befrämja sporten med en egen sektion, hade för
slaget om en fristående konståkningssektion befunnits starkt motiverat.

Utan debatt beslöt årsmötet härefter att godkänna bildandet av de 
två föreslagna sektionerna för slalom och konståkning.

§ 11. 
Anslag till ÖS:

Överstyrelsens förslag att ett belopp på kr. 1.000:00 skulle för 
det nya verksamhetsåret ställas till styrelsens förfogande förmodades 



av mötesordföranden mest vara ett proforma-anslag, eftersom admini
strationskostnaderna måste beräknas till högre belopp. Då stadgarna 
emellertid påfordrades bestämning av visst belopp för detta ändamål, 
hade Överstyrelsen rekommenderat beloppets angivande till kr. 1.000:-

Årsmötet godkände överstyrelsens förslag utan diskussion.

§ 11.
Val av styrelse:

På förslag till ordförande att väljas på 1 år nämndes endast den 
avgående ordföranden, Åke Dunér, som också av årsmötet enhälligt val
des att leda föreningen under perioden 1957-58.

På förslag till vice ordförande att väljas på 2 år föreslogs om
val av Karl-Erik Nordlund. Sedan Sigvard Bergh i ett anförande upplyst 
att vid sammanträde i ordförande-kongressen (samtliga sektioners ord
föranden) enhälligt beslutats tillstyrka omval av samtliga avgående 
ÖS-ledamöter, valdes Nordlund.

På förslag som sekreterare att väljas på 2 år och som ledamot 
utan särskilt angiven funktion likaledes på 2 år nämndes ondast de 
avgående, Karl Liliequist resp. Hilding Lövdahl, vilka var för sig 
valdes för resp. befattningar.

Med de tre ledamöter, vilkas mandattid utgår vid 1958 års årsmöte 
konstaterades härefter Djurgårdens Idrottsförenings överstyrelse vara 
vald enligt följande:

Ordförande: Åke Dunér
Vice ordförande: Karl-Erik Nordlund
Sekreterare: Karl Liliequist
Skattmästare: Gunnar Rinman
Intendent: Ingvar Norén
Ledamot: Stig Eckerbrant
Ledamot: Hilding Lövdahl

§ 13.
Val av revisorer.

Stadgarnas krav på att revisorernas antal skall vara minst två 
förklarade sig årsmötet vilja efterkomma på så sätt, att antalet fast
ställes i enlighet med närmast föregående år, då antalet var tre. Här
efter beslöt årsmötet omvälja de tre avgående revisorerna, nämligen:

Herbert Edberg 
Bo Hedvall 
Karl Lundberg

§ 14.
Val av revisorssuppleanter:

Som suppleanter för de ordinarie revisorerna föreslog årsmötet 
omval av Holger Carlsson och Sven Larson, vilka också valdes.

§ 15.
Övriga frågor:

Sedan ordet lämnats fritt för inlägg på punkten ”övriga frågor” 
men ingen medlem velat begagna sig härav, förklarade ordföranden de 
egentliga årsmöteshandlingarna avslutade och återlämnade ordförande- 
klubban till den omvalde ordföranden Åke Dunér. Denne riktade här
efter ett tack till mötesledaren Hans Garpe för dennes som vanligt 
”mönstergilla sätt att leda förhandlingarna" och ytterligare ett tack 
till årsmötet å sina egna och övriga styrelsekamraters vägnar för 
det förnyade förtroende, som medlemmarna givit Överstyrelsen för det 
kommande arbetsåret.

§ 16.
Utdelning av utmärkelser:

För under året utförda idrottsliga prestationer, ledande till 



segrar i form av DM, SJM, JDM, lagsegrar i fotboll, handboll och is
hockey eller motsvarande, utdelades föreningens lilla diplom till 
över 100-talet medlemmar.

För svenskt mästerskap utdelades föreningens stora diplom till:
Edvin Vesterby i brottning, grekisk-romersk och fri stil, bantam,
Folke Mikaelsson i backhoppning,
Signhild Tegner,
Elisabeth Thorson,
Ann-Britt Molin samtliga i bordtennis lagtävling

För andra märkliga idrottsprestationer belönades med föreningens 
stora diplom följande:

Edvin Vesterby för silvermedalj i brottning, grekisk-romersk, 
bantamvikt, vid olympiska spelen i Melbourne 1956,

Lars Björn,
Sven Johansson,
Roland Stoltz samtliga för världsmästerskapet i ishockey i Moskva 

1957 erövrat i det svenska landslaget.
Evert Lindberg för svenskt rekord i bowling 2 serier 1956

Förtjänstdiplom tilldelades:
Vilhelm Karlsson för förtjänstfullt föreningsarbete
Nils Bergman,
Hans Bjerkeling,
Gustaf Kvint, samtliga i Djurgårdens Supporters Club för 

gagnande idrottsligt stöd.

Bronsmedalj jämte diplom tilldelades:
Gerhard Carlsson
Helge Öberg
Silverplakett tilldelades:
Stig Eckerbrant

Guldplakett tilldelades:
Edvin Vesterby

Föreningens hedersmärke tilldelades:
Kjell Anjou 
Folke Engström 
Lars Holmstedt 
Lennart Lilja 
Sixten Ogberg 
Birger Stenman 
Stig Tvilling

Bo Carlsson
Erik Extergren
Bengt Jäderholm 
Vivan Lövgren
Göte Sanfridsson 
Hans Tvilling 
Arne Veldner

§ 17.
Avslutning:

Efter att årsmötet höjt ett fyrfaldigt leve för föreningen, för
klarade ordföranden 1957 års årsmöte avslutat. Härefter övergicks 
till traditionell årsfest, varunder Sällskapet Gamla Djurgårdares 
förtjänstplakett i guld tilldelades bordtennismästarinnan Signhild 
Tegnér av hedersordföranden Bertil Nordenskjöld och varunder det i övrigt 
dansades och trivdes i äkta Djurgårdsanda.

Justeras: Vid protokollet:

Karl Liliequist
Nils Ramm Holger Carlsson


