
PROTOKOLL

vid 67:e årsmötet i Djurgårdens Idrottsförening 
hållet den 12 mars 1958 på Hotell Gillet i Stockholm.

NÄRVARANDE: omkring 275 medlemmar; från över
styrelsen: Åke Dunér, Karl-Erik Nord
lund, Karl Liliequist, Gunnar Rinman, 
Ingvar Norén, Stig Eckerbrant, Hilding 
Lövdahl.

    § 1.
Årsmötets öppnande:

Strax efter kl. 19.30 dunkade föreningsordföranden Åke Dunér klubban 
i bordet och förklarade det 67:e årsmötet i Djurgårdens Idrottsförening 
öppnat, i sitt hälsningstal till medlemmarna uttalade han en förhoppning 
att årsmötet skulle präglas av en god idrottsanda och att de beslut, som 
skulle komma att fattas, måtte ha föreningens bästa som enda motiv.

§ 2.
Utlysning:

I enlighet med stadgarnas krav hade årsmötet utlysts dels med annonser 
i dagspressen i två olika repriser dels i direkta meddelanden till alla 
sektioner. Sammanträdet förklarade sig godkänna årsmötets laga utlysning.

§ 3.
Godkännande av föredragningslista:

Den vid årsmötet utdelade föredragningslistan godkändes i föreliggande 
skick.

§ 4.
Val av mötesordförande:

På begäran om förslag på namn till ordförande att leda årsmötesförhand
lingarna nämndes endast Hans Garpe, som också förklarades vald.

§ 5.
Val av justeringsmän:

På förslag till två justeringsmän att jämte mötesordföranden godkänna 
dagens protokoll nämndes Holger Carlsson, Gerhard Carlson och Lars Lind
gren. Av dessa valdes Carlsson och Carlson.

§ 6.
Föredragning av årsberättelse:

Det gångna verksamhetsårets berättelse föredrogs av sekreteraren Karl 
Liliequist, som enligt gammal tradition även lät idrottshändelserna efter 
arbetsårets utgång passera revy. I fråga om den ekonomiska verksamheten 
hänvisade den upplästa berättelsen till en särskild rapport, vilken ut
delats bland årsmötesdeltagarna och vilken dessa på ordförandens för
frågan ej ansågo det behövligt få föredragen.
Utöver en applåd förklarade sig årsmötet, sedan ordföranden lämnat 

ordet fritt för remissdebatt, ej kunna ge berättelsen annat än sitt god
kännande, och sak samma gällde den ekonomiska rapporten.



§ 7.
Revisionsberättelse :

Den av revisor Karl Lundberg föredragna revisionsberättelsen, som ut
mynnade i en hemställan om ansvarsfrihet för styrelsen, föranledde ingen 
debatt.

§ 8.
Ansvarsfrihet för styrelsen:

På ordförandens hänvändelse till årsmötet om inte den av revisorerna 
föreslagna ansvarsfriheten för styrelsen kunde utökas till att gälla 
”full och tacksam ansvarsfrihet” uttalade sig mötet för att så skulle ske.

§ 9.
Medlemsavgifter:

För kommande verksamhetsår förelåg förslag från styrelsen att samma 
medlemsavgifter skulle gälla som enligt föregående år. nämligen:

a) medlem o-18 år kr. 5:-
b) medlem över 18 år ” 15:-
c) ständig medlem med minst

10 års ledamotskap ” 100:-
d) dito för ny medlem ” 300: -
I fråga om fördelningen av medlemsavgifterna mellan huvudkassan och 

sektionerna föreslog styrelsen, att samtliga avgifter skola tillföras 
huvudkassan för ev. senare fördelning på behövande sektioner allt i en
lighet med under sistförflutna år gällande ordning.

Årsmötet godkände styrelsens förslag i bägge avseendena.
§ 10.

Förslag och motioner:
Då vare sig styrelsen eller annan därtill berättigad part inlämnat 

några förslag eller motioner att behandlas av årsmötet förbigicks denna 
punkt på föredragningslistan.

§ 11.
Val av styrelse;

På förslag till ordförande att väljas på 1 år nämndes endast den av
gående ordföranden Åke Dunér, som också enhälligt blev omvald.
Vid förslag till skattmästare efter avgående Gunnar Rinman meddelades, 

att denne på grund av ökade civila arbetsuppgifter ej önskade ifråga
komma för omval och att avgående ledamoten Stig Eckerbrant förklarat sig 
beredd ställa upp som kandidat. Årsmötet valde härefter Eckerbrant på 
två år som skattmästare, och för motsvarande period såsom ledamöter utan 
särskilt angiven sektion inom styrelsen valdes Ingvar Norén och Gunnar 
Rinman. Norén ingår i styrelsen såsom intendent.

Med de tre ledamöter, vilkas mandattid utgår vid 1959 års årsmöte, kon
staterades föreningens överstyrelse vara vald enligt följande:

ordförande: Åke Dunér
vice ordförande: Karl-Erik Nordlund
sekreterare: Karl Liliequist
skattmästare: Stig Eckerbrant
intendent: Ingvar Norén
ledamöter: Hilding Lövdahl

Gunnar Rinman
§ 12.

Val av revisorer:
Sedan årsmötet fastställt, att revisorernas antal skulle vara 3 och 

därefter omval av de avgående ordinarie revisorerna föreslagits, skedde 
omval av Herbert Edberg, Bo Hedvall och Karl Lundberg.



§ 13.
Val av revisorssuppleanter:

Vid förslag till kandidater som revisorssuppleanter (avgående: H. Carls
son och S. Larson) föreslogs Arne Weldner och Bo Finnhammar, vilka också 
valdes.

§ 14.
Övriga frågor:

Då ingen medlem begagnade sin rätt eller sin önskan ta upp någon fråga 
till diskussion, förklarade Garpe sitt uppdrag som mötesordförande som 
avslutat och tackade årsmötet för ”ett utomordentligt välförhållande, 
som innebar att ett årsmöte i Djurgården är lättare att sköta än en nor
mal skolklass.” (För en senare tids historieforskare skall här inflickas, 
att Garpe är rektor vid en stockholmsk folkskola).

Sedan Åke Dunér återtagit ordförandeklubban tackade denne Garpe för 
det utmärkta sätt t på vilket årsmöteshandlingarna handhafts. Å sina eg
na och övriga styrelsekamraters vägnar riktade ordföranden ett tack 
till årsmötesdeltagarna för deras förnyade förtroende till styrelsen att 
leda föreningens öden under ytterligare ett år.

§ 15.
Utmärkelser:
För under det gångna året utförda idrottsliga prestationer utdelades 

olika utmärkelser, av vilka kan nämnas att bordtennisflickorna Signhild 
Tegner och Elisabeth Thorson för 15 erövrade SM tilldelades föreningens 
silverplakett. (Förteckning i sin helhet över de belönade bifogas detta 
protokoll).

Följande tillerkändes förtjänstmärket för minst 10 års gagnerikt ar
bete inom föreningen: Erland Lison Almkvist, Ivan Andersson, Einar Axels
son, Lars Celsing, Acke Cronestig, John Ek, Rune Ekholm, Tore Eriksson, 
Sven Gustavsson, Torsten Gustavsson, Wolf Lyberg, Bengt Modigh, Bernt 
Ramse, Signe Rufelt.

Föreningens hedersordförande utdelade Sällskapet Gamla Djurgårdares 
plakett i guld till Folke Mikaelsson för dennes SM i backhoppning 1957.

§ 16.
Avslutning:

Sedan det hurrats för de prisbelönta och härefter ett fyrfaldigt 
leve höjts för föreningen, förklarade ett tungt klubbslag från ordföran
den, att 1958 års årsmöte avslutats, och att det blivit dags för en något 
lättare och glättigare form av samvaro vid supébord och på dansgolv.

Justeras: Vid protokollet:

Hans Garpe

Holger Carlsson Gerhard Carlson

Karl Liliequist


