
PROTOKOLL

vid Djurgårdens IF:s 87:e årsmöte 
den 17 november 1978 på Rest. Jakthornet 
i Stockholm.

Närvarande: c:a 200 medlemmar, däribland 
representanter för Över
styrelsen och de flesta sek
tionsstyrelser.

§ 1. Årsmötets öppnande:

Föreningens ordförande Rudolf Walldén hälsade medlemmarna 

välkomna och gjorde en resumé över det gångna verksamhetsåret vad 

såväl på den idrottsliga som på den ekonomi sk/administrativa sidan 

hänt.
Parentation över under året bortgångna medlemmar åtföljdes 

av en tyst minnesminut.

§ 2. Godkänd kallelse till årsmötet:

Det meddelades att årsmötet utlysts i enlighet med gällande 

bestämmelser med annonser och meddelanden i DN och Sv D, varjämte 

kallelser sänts direkt till samtliga sektionsstyrelser och andra 

medlemsgrupper. Årsmötet förklarade att detsamma var i laga ord

ning kallat.

§ 3. Godkänd dagordning:

Föreliggande dagordning för årsmötet, uppgjord i enlighet 

med stadgarna, godkändes.

§ Val  av mötesordförande:

Som enda förslag till att leda årsmötet nämndes Birger 

Sandberg, som också valdes.
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§ 5. Val av sekreterare:

Föreslags och valdes till sekreterare för dagens protokoll 

Karl Liliequist.

§ 6. Val av justeringsmän:

Som justeringsmän för protokollet tillsammans med mötes

ordföranden föreslogs och valdes Hilding Lövdahl och Olle Lindberg, 

vilka i förekommande fall ävenledes skall vara rösträknare.

§ 7. Föredragning av verksamhetsberättelse:

På traditionellt sätt föredrog sekreteraren årsberättelsen 

i form av en revy över vad hänt och skett på alla föreningens 

idrottsliga fronter.

Den ekonomiska delen av årsrapporten förelåg i tryckt skick 

och utdelad till årsmötesdeltagarna. Anmärkning riktades av Johan 

Björkman (fotboll) mot att ÖS-sidan av den ekonomiska verksamheten 

mest "bara var schablon i stället för en mera specificerad upp

ställning". Han ansåg det som ett anständighetskrav att årsmötet fick 

en sådan redovisning för att kunna göra behövliga analyser. En 

önskan att få den ekonomiska rapporten utsänd i god tid före års

mötet besvarade Rudolf Walldén med att det av både kostnads- och 

andra skäl är svårt att nå ut till samtliga c:a 7.000 medlemmar.

(Den ekonomiska rapporten bilägges dagens protokoll. Resul
taträkningen visade ett underskott på kr. 712.613:53 på en omslut
ning av 8 milj. 911.035:53 med de största förlustposterna på 
ishockey med kr. 446.230:76 och fotboll med kr. 176.589:40)

§ 8: Ansvarsfrihet:

Sedan Ingvar Norén föredragit revisorernas berättelse med 

förslag att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet och att 

balansräkningen skulle fastställas beslöt årsmötet i enlighet härmed. 

§ 9: Förslag av Överstyrelsen:

Det av styrelsen i samråd med den särskilda stagekommittén 

utarbetade förslaget till stadgeändringar - tidigare utsänt till 

sektioner och andra parter inom föreningen - blev föremål för en 

snabbanalys av Rudolf Walldén med särskilt aktgivande på samman

sättningen av Överstyrelsen och dess utökning med två nya ordinarie 

medlemmar, vilka skulle vara ordförandena i de två sektioner, som 

har den största omslutningen (i dagens läge fotboll och ishockey). 

Efter ytterligare diskussion kring huvudsakligen redaktionella 

formuleringar i stadgeförslaget beslöt årsmötet godkänna förslaget
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(forts. förslag av ÖS)

I fråga om medlemsavgifter för 1979 föredrogs Överstyrelsens

förslag i enlighet med följande:

från kr. 40:- till kr. 50:- höjes årsavgiften för medlem, som 
under 1979 når myndighetsålder;
från kr. 20:- till kr. 25:- höjes årsavgiften för medlem, som 
under 1979 ännu ej nått myndighetsålder;
ständigt medlemskap beviljas medlem, som under minst 10 år 
betalt stadgad årsavgift, på gjord ansökan med kr. 150:- 
ständigt medlemskap för ny till trädande medlem beviljas mot en 
engångsavgift av kr. 500:-

Samtliga medlemsavgifter föreslås tillfalla huvudkassan med 
undantag för avgifter från första-gångs-medlemmar, som in
skrivits av någon av sektionerna. I dylika fall skall denna års
avgift tillfalla resp. sektion för att dock i fortsättningen 
varje år tillföras huvudkassan.

Årsmötet beslöt att godkänna förslaget.

§ lo: Val av ordförande:

På förslag av valberedningen beslöts att efter det Rudolf 

Walldén avsagt sig välja till ny ordförande på 1 år Gustaf Douglas. 

Beslutet antecknades som enhälligt.

§ 11: Val av övriga ledamöter:

Till ordinarie ledamöter för en tid av 2 år föreslogs omval

av Kaj Alm, Reine Gustafsson och Rolf Theblin. Årsmötet beslöt i 

enlighet härmed. Fyllnadsval på 1 år efter Gustaf Douglas föreslogs 

och valdes Suzanne Dettner/Mathiasson, tidigare suppleant.

§ 12: Val av suppleanter:

Till suppleanter för en tid av 1 år i av årsmötet fastställd 

ordning föreslogs och valdes Sture Danielsson (omval) och Knut-Uno 

Törnqvist (nyval efter Suzanne Dettner-M.)

§ 13: Val av revisorer:

I enlighet med förslag av valberedningen beslöts att omvälja

de tre ordinarie revisorerna Curt Berggrén, Sven Jansson och Ingvar

Norén samt till ersättare för dessa Anna Dettner och Bernt Gyllen

svärd.
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§ 14: Val av valberedning:

På förslag av Sven Öberg i Supporterklubben beslöts att fram 

till 1979 års årsmöte utse följande valberedning:

Per Bergström,
Oscar Bernadotte af Wisborg, 
Henrik Bromfält, 
Johan Björkman, 
Bertil Petersson.

Till sammankallande valdes Per Bergström.

§ 15: Motioner och förslag:

Konstaterades att vare sig från enskild medlem eller sektions

styrelse inkommit motion eller förslag att behandlas vid årsmötet.

§ 16: Övriga ärenden:

Sättet att välja valberedning inom föreningen föranledde 

Karlerik Nordlund (fotboll) att föreslå ÖS att inom sig utse en 

ersättare vid uppstående vakans som ordförande i dylik valbered

ning.

§ 17: Avtackning:

Avgående ordföranden Rudolf Walldén gjordes till föremål för 

en särskild avtackningsceremoni för sin framgångsrika ledning av 

föreningen under de senaste åren i ett anförande av styrelsens nestor 

Karl Liliequist, som avslutade akten med utdelning 

av Djurgårdens förtjänstmedalj i silver.

§ 18: Utmärkelser:

En rad utmärkelser utdelades som slutvinjett på årsmötet 

till välförtjänta prominenta medlemmar (se bilaga).

§ 19: Avslutning:

Nyvalde ordföranden Gustaf Douglas framförde årsmötets tack 

till Birger Sandberg för visad skicklighet och saklighet vid ord

förandeklubban (en slev i guld utlånad från Sällskapet Gamla 

Djurgårdare), varefter mötet avslutades med ett kraftigt besvarat 

fyrfaldigt leve för föreningen.

Justeras:

(Birger Sandberg)

Vid protokollet:

(Karl Liliequist)

(Olle Lindberg)


