
ÅRSMÖTESPROTOKOLL

vid 68:e årsmötet

i Djurgårdens Idrottsförening den 12 mars 1959 på Gillet i Stockholm 

Närvarande: omkring 250 medlemmar, däribland samtliga leda
möter i överstyrelsen, revisorer, sektionsledare 
och hedersordföranden.

§ 1. 
Årsmötets öppnande:

Kl. 19.50 förklarade föreningens ordförande Åke Dunér det 68:e års
mötet i Djurgårdens Idrottsförenings historia öppnat och uttryckte sam
tidigt en förhoppning, att kvällens förhandlingar skulle äga rum i en 
god och trevlig anda.

§ 2.
Utlysning:
Efter att ha meddelat, att årsmötets utlysande skett i enlighet med 

stadgarnas krav med kallelse för något mer än 14 dagar sedan och att 
annonser i dagspressen dagen före årsmötet ytterligare erinrat om 
datum och plats härför tillfrågades årsmötet om det kunde anse sig i 
laga ordning inkallat. Utöver en oidentifierad röst, som svarade nej, 
förklarade sig årsmötet godkänna årsmötets utlysning. Den omnämnda rös
tens ägare motiverade sitt nej med att någon annons ej förekommit i 
Dagens Nyheter på dagen för årsmötet. Som stadgarna ej innehåller så
dan bestämmelse om annonsering lämnades hans synpunkt åt sidan.

§ 3.
Godkännande av föredragningslista:

Den i förväg vid årsmötet utdelade dagordningen godkändes i före
liggande skick. (Bifogas detta protokoll)

§ 4.
Val av mötesordförande:

På förslag till ordförande att leda dagens förhandlingar nämndes 
ett enda namn Hans Garpe, som också förklarades vald och övertog klubban 
med ett tack till årsmötet för förtroendet.

§ 5.
Val av justeringsmän:

Som justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden granska och 
godkänna dagens protokoll föreslogs Gunnar Lundqvist och Bengt Modigh, 
vilka också valdes.

§ 6.
Föredragning av årsmötesberättelse:

I enlighet med gammal hävd föredrogs årsberättelsen i form av en revy ka
valkad av idrottshändelserna under arbetsåret och fram till tiden för 
årsmötet av sekreteraren Karl Liliequist. För den ekonomiska verksamheten 
hänvisade den upplästa berättelsen till den särskilda rapport, vilken 
förelagts årsmötesdeltagarna. (De två berättelserna bifogas detta protokoll)
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Med en fråga till årsmötet om detta kunde anse sig delgiven den eko
nomiska berättelsen utan att den behövde föredragas och årsmötet god
känt denna delgivning lämnades ordet fritt för "remissdebatt". Bortsett 
från några smärre hörfel, tryckfel och uppläsningsfel gjordes inga 
erinringar, och härefter förklarade sig årsmötet godkänna berättelsen 
i befintligt skick.

§ 7.
Revisionsberättelse:

Revisorernas berättelse föredrogs av Karl Lundberg och utmynnade i en 
hemställan, "att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen 
omfattar". Berättelsen föranledde ingen diskussion sedan ett par smärre 
korrigeringar av tryckfel anmälts till årsmötet, vilka ej ändrade det 
redovisade bokslutet med en vinst på kr. 5.007:96

§ 8.
Ansvarsfrihet för styrelsen:

Med hänvisning till revisorernas förslag om ansvarsfrihet för den av
gående styrelsen utbad sig ordföranden årsmötets besked härom dock 
utan att det föranledde någon diskussion. Årsmötet förklarade sig här
efter godkänna den ekonomiska förvaltningen och beviljade styrelsen an
svarsfrihet. (Revisorernas berättelse bifogas detta protokoll)

§ 9.
Medlemsavgifter:

Styrelsens förslag till årsavgifter och fördelning av desamma mellan 
förening och sektioner föredrogs och konstaterades vara identiska med 
under senaste året gällande, nämligen:

a) medlem mellan 0-18 år: kr. 5:-
b) medlem över 18 år: " 115:-
c) ständig medlem med minst

10 års medlemsskap: " 100:-
d) dito för nytillträdande medlem: " 300:-
e) samtliga avgifter föreslås tillfalla huvudkassan.

Årsmötet godkände utan diskussion styrelsens förslag i fråga om av
gifternas storlek och att de skola tillföras huvudkassan.

§ 10.
Förslag och motioner:

Meddelades, att ett förslag till vissa stadgeändringar förelagts års
mötet av Karl Liliequist i dennes egenskap av föreningsmedlem och att 
förslaget inkommit till styrelsen i laga tid, varmed det kvalificerat 
sig för årsmötesbehandling. Sedan ordföranden redogjort för förslagets 
innehåll (en omredigiering av §§ 2 och 6), lämnades ordet till förslags
ställaren, som närmare motiverade sina yrkanden. Det gällde närmast att 
anpassa stadgarna i dessa punkter till Riksidrottsförbundets normalstad
gar och att samtidigt utrensa en förlegad beteckning som "intendent" 
på en av styrelseledamöterna. (Motionen bifogas detta protokoll).

Som ordförande i förtroenderådet sade sig Arne Grunander ej haft till
räckligt god tid att orientera sig om förslaget, vice ordföranden Karl- 
Erik Nordlund sade sig i stort sett vara positiv till reformen men re
kommenderade en bordläggning av ärendet, Birger Sandberg ansåg tiden 
inne för en allmän översyn av stadgarna, och sedan ytterligare talare 
ventilerat frågan (Bengt Modigh: "vi vill nog se den skattmästare vi 
ska välja på årsmötet") gavs Liliequist tillfälle framhålla, att 
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hans förslag motsvarade tidens krav och inte innehöll några dolda av
sikter, som kunde motivera ett bordläggande.

Sedan votering begärts och justeringsmännen Modigh och Lundqvist ut
setts som rösträknare godkände årsmötet öppen votering. Resultatet av 
densamma redovisades med 54 röster för motionens godkännande och 85 
röster för ett bordläggande, vilket senare således blev årsmötets beslut.

Årsmötet godkände härefter Birger Sandbergs hemställan om att stadgarna 
skulle i sin helhet bli föremål för styrelsens översyn och tillsammans 
med den nu bordlagda motionen tas upp till behandling vid nästkommande 
årsmöte.

§ 11.
Val av styrelse;

Som ordförande i styrelsen för det kommande verksamhetsåret föreslogs 
som ende kandidat den avgående ordföranden, Åke Dunér, som också valdes.

Som vice ordförande föreslogs den avgående på posten, Karl-Erik Nord
lind, till omval, och så skedde också för en period av 2 år.

Som sekreterare föreslogs avgående Karl Liliequist till omval på 2 år, 
vilket också blev årsmötets beslut.

Som ledamot utan särskilt angiven funktion föreslogs avgående Nils 
Hilding Lövdahl till omval på 2 år, och även detta blev årsmötets beslut.

Med anledning av att ledamoten Gunnar Rinman förklarat sig vilja lämna 
styrelsen 1 år före det hans mandattid utgick meddelades, att inom sty
relsen och förtroenderådet höjts röster att t.v. lämna denna post vakant 
för att styrelsen skulle få tillfälle att med sig adjungera lämplig 
kraft så snart sådan kunde mobiliseras. Årsmötet beslöt i enlighet härmed.
Föreningens styrelse konstaterades sålunda bestå av följande (med tre 

ledamöter med sin mandattid på 2 år utgående vid årsmötet 1960):
ordförande:  Åke Dunér (till 1960)
vice ordförande: Karl-Erik Nordlund (till 1961)
sekreterare: Karl Liliequist (till 1961)
skattmästare: Stig Eckerbrant (till 1960)
ledamöter: Ingvar Norén (till 1960)

Hilding Lövdahl (till 1961)

§ 12.
Val av revisorer;

Årsmötet beslöt anse den ekonomiska verksamheten vara av sådan omfatt
ning, att den motiverade ett antal av tre (3) revisorer och efter att ha 
fastställt denna upplaga, valdes de tre avgående revisorerna, Herbert 
Edberg, Bo Hedvall och Karl Lundberg, att hålla sina vakande ögon över 
verksamheten inom föreningen under det kommande året.

§ 13.
Val av revisorssuppleanter;

Vid nominering av revisorssuppleanter efter avgående Arne Weldner och 
Bo Finnhammar föreslogs utöver de två nämnda även Bertil Anér och Nils G. 
Wåhlberg. Sedan det upplysts att Weldner är aktuell som kandidat som 
adjungerad i styrelsen och att Finnhammar numera spelar fotboll i annan 
klubb, valde årsmötet Anér och Wåhlberg.
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§ 14.
övriga frågor:

Arne Grunander lämnade - i förhoppning om att därmed skapa en tradi
tion - en redogörelse för den sektion, som i dagens läge kunde betraktas 
som föreningens mest framstående, nämligen ishockeyn, som harangerades 
för vad den åstadkommit, för sina ledare alltifrån starten för ett antal 
år sedan, för arbetet i de djupa leden etc.
Med framhållande av att Grunanders oration knappast hörde hemma under 

punkten "övriga frågor" efterlyste mötesordföranden synpunkter, som kunde 
sägas mera höra till denna punkt. Ingen medlem hade emellertid något att 
lätta sitt hjärta med.

§ 15.
Ordförandetack:

Hans Garpe förklarade härmed de egentliga årsmöteshandlingarna av
slutade, tackade för lånet av ordförandeklubban, tackade vidare årsmötet 
för visat välförhållande och uttryckte sin glädje över att "detta års
möte ej behövt ajourneras". (För kommande historieforskare må här med
delas, att han därmed syftade på det årsmöte i AIK, som några veckor 
tidigare måst ajourneras på grund av splittring kring styrelsevalet).

Åke Dunér återtog ordförandeklubban med dels ett tack till Garpe för 
dennes skickliga ledande av förhandlingarna dels ett tack till årsmöte 
för dess förnyade förtroende till den avgående styrelsen.
Till den avgående ledamoten Gunnar Rinman (11 år som skattmästare) 

framförde ordföranden ett tack för ett plikttroget styrelsearbete och 
sade sig övertygad om att Rinman i fortsättningen skall finna nya verk
samheltsfält för sin arbetslust inom föreningen. På initiativ av sty
relsen och de olika sektionerna överlämnades som minnesgåvor till Rin
man en uppsats silverljusstakar och en skinnjacka i föreningens färger,

§ 16.
Utmärkelser:

För under året utförda idrottsliga prestationer utdelades en rad ut
märkelser. För första gången i föreningens historia hade beslutats att 
föreningens högsta utmärkelse, förtjänstmedaljen i guld, skulle till
delas fyra medlemmar, vilka stå mitt uppe i sin idrottsliga gärning men 
som redan gjort Djurgårdens namn aktat, känt och respekterat i vida 
kretsar. Kvartetten bestod av: Gösta Sandberg, Sven Tumba Johansson, 
Lars Björn och Sigge Parling.

Till innehavare av hedersmärket hade kallats: Sigge Parling, Ingvar 
Petersson, Ola Edlund och Karl-Erik ("Pedde") Jonsson, samtliga fotboll; 
Curt Söderberg, bandy; Bertil Ahlin, boxning; Axel Bruhn och Helge Öberg, 
brottning; Sune Holmberg, skidor; Karin Jonsson, orientering; Gerd An
dersson, damidrott.
Föreningens hedersordförande Bertil Nordenskjöld vände sig sedan i ett 

anförande till Gösta Sandberg med framhållande av dennes alla goda egenska 
som idrottsman, god kamrat och högt föredöme för alla djurgårdare , vilket 
gjorde honom högeligen kvalificerad att ta emot Sällskapet Gamla Djur
gårdares plakett i guld. Den utdelades till en av stundens högtidlighet 
rörd Gösta ”Kniven" Sandberg, eldsjäl i våra representationslag i bandy, 
fotboll och ishockey.
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§ 17.
Avslutning:

Med ett fyrfaldigt leve för Djurgårdens Idrottsförening sattes 
härefter slutvinjetten på 1959 års årsmöte, vars deltagare sedan spriddes 
ut vid supébord och i dansens virvlar såsom gammal god tradition bjuder.

Justeras:

Hans Garpe

Vid protokollet:

Gunnar Lundqvist Bengt Modigh

Diplom utdelade vid årsmötet 1959 för förtjänstfullt föreningsarbete
Harry Bremfors 
Arvid Kjällström 
Åke Magnusson 
Per-Olof Nirling 
Signe Rufelt

Karl-Erik

Nils Kjellberg 
Bengt Lissegård 
Allan Mann 
Lennart Quick 
Göte Sanfridsson

Wedberg

Diplom med förtjänstmedalj i brons:
Ragnhild Jansson Ulla Kjell


