
DAGORDNING

vid 89:e årsmötet i Djurgårdens Idrottsförening 
måndagen den 19 november 1979 kl. 19.00 på Salénhuset

1. Årsmötets öppnande.
2. Fråga om dess stadgeenliga utlysande
3. Godkännande av dagordning

4. Val av ordförande att leda årsmötet
5. Val av sekreterare för protokollet
6. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll samt att i förekommande fall vara rösträknare
7. Föredragning av Överstyrelsens årsberättelse

a) den idrottsliga och allmänna verksamheten 
b) den ekonomiska rapporten

8. Föredragning av revisorernas berättelse
9. Fastställande av balansräkning

10. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
11. Förslag från Överstyrelsen

a) medlemsavgifter för 1980, innebärande samma avgifter 
som under 1979 och med samma fördelningsprinciper 

b) övriga förslag
12. Val av ordförande för en tid av 1 år; avgående Gustaf Douglas
13. Val av tre ordinarie ledamöter för en tid av 2 år och ev. fyllnadsval;

avgående: Suzanne Dettner/Mathiasson, Harry Holmberg och 
Karl Liliequist. I styrelsen ingår automatiskt som ordinarie 
ledamöter resp. ordförande i fotbolls- och ishockeysektionerna

14. Val av två suppleanter i av årsmötet fastställd ordning; avgående: 
Sture Danielsson och Knut-Uno Törnqvist

15. Val av tre ordinarie revisorer och två suppleanter för dessa;
avgående ordinarie: Curt Berggrén, Sven Jansson och Ingvar Norén; 
avgående suppleanter: Anna Dettner, Bernt Gyllensvärd

16. Val av fem ledamöter i en valberedning att fungera t.o.m nästa årsmöte 
enligt av årsmötet fastställd instruktion

17. Motioner eller förslag från enskild medlem eller sektionsstyrelse, 
vilka inkommit till Överstyrelsen före den 1/10 1979

8. Övriga frågor, vilka dock ej kan föranleda annat beslut än att över
lämnas för behandling av Överstyrelsen

19. Utdelning av utmärkelser
20. Avslutning

Efter förhandlingarna gemensam måltid till subventionerat
pris a kr. 25:-

Kvarstående i styrelsen med ytterligare 1 år av den 2-åriga 

mandattiden: Kaj Alm, Reine Gustafsson och Rolf Theblin

Årsavgifter i DIF för 1980 (status quo från 1979):
a) kr. 50:- för medlem, som under 1980 når myndighetsålder
b) kr. 25:- för medlem under denna ålder
c) kr. 150:- som ständig medlemsavgift för sådan medlem, som 

under minst lo år i följd erlagt fastställd avgift
d) kr. 500:- som ständig medlemsavgift för nytillträdande medlem 

Samtliga medlemsavgifter tillföres huvudkassan med undantag 
för årsavgift från första-gångs-medlem, som via någon sektion 
inskrivits i föreningen. Sådan årsavgift tillföres resp. sektion 
för att dock under kommande år tillföras huvudkassan.




