
Protokoll fört vid sammanträde med 
Djurgårdens IF:s överstyrelse måndagen den 

3 juni 1940 kl. 20 å Stadion.

Närv.: Nordenskjöld, Hellborg, Svensson,

Holger Carlsson och Blomström, Lövgren.

Anmält förhinder: Ahlström, Hennix, Lund
berg och Nils Carlsson.

•
Mötets öppnande.

§ 1.

Ordf. Nordenskjöld hälsade välkommen och förklarade sammanträ
det öppnat.

Serieföre
ningarna.

•

§ 2.

Herr Svensson representerade DIF i Serieföreningarnas samman
träde i Göteborg. Huvudfrågan gällde ang. ett eventuellt ombildande 
av Allsvenska serien från 12 till 14 lag fr.o.m. nästa säsong samt 

slopande av kval.-matcherna och i stället skall de segrande lagen 

inom Div. II flyttas upp. DIF:s representant röstade för förslaget, 

enär kval.-matcherna härigenom skulle borttagas. Svenska Fotbolls

förbundet har begärt hos Distriktsförbunden fullmakt för att på 
lämpligaste sätt avgöra frågan.

Kassan.
§ 3.

Avlämning av kassan till den nyvalda kassören har till dags 

dato icke skett. Med anledning härav anser ÖS att avgående kassö

ren skall snarast slutföra sina räkenskaper samt överlämna kassan, 

m.m. till den nuvarande kassören. - Det meddelades att hr Thyreli 

ännu ej redovisat för festerna å Atlantic, vilket utgör c:a 300:- 
kronor.

Fri idrotts
sekt.

§ 4.
Fri idrottssektionen har i skrivelse begärt ett anslag av 100:- 

kronor att användas för inköp av redskap och träningskort samt för
hyrande av materialskåp å Kristinebergs I.P. Hr Hellborg, kassör 

i Fri idrottssektionen, meddelade att sektionen har i förväg för
brukat 75:- kronor av anslaget till startavgifter. ÖS beslöt en

hälligt bifalla framställningen om 100:- kronor och skall medlen ta-



Bil. I. gas från inkomsterna å Atlanticfesterna. (Bil. I.) 

§ 5.

Fria Idrottens 
dag.

Bil. II

En skrivelse hade inkommit från Stockholms Idrottsförbund ang. 

Fria Idrottens Dag, vilken arrangeras den 13, 14, 15 och 16 juni 

i år. Tävlingsgrenar äro löpning, 200 och 1.500 m. , längdhopp och 

kulstötning. Fri idrottssekt. ordnar tävlingar för DIF:are lördagen 
den 15 dennes å Kristinebergs I.P. ÖS beslöt, att utlysa en täv

ling sektionerna emellan i samband med Fria Idrottens Dag och i de 
grenar som tidigare nämnts. Sektionerna kan tävla under vilken tid 
som helst inom ramen för Fria Idrottens Dags program men skall re

sultaten protokollföras officiellt av Fria Idrottens Dags arrangö

rer.
ÖS beslöt även att till bästa sektion överlämna ett hederspris. 

Priset stipulerades till en (1) krona för varje erövrad poäng men 
maximum 100:- kronor. T.ex. om bästa sektion får 60 poäng blir 
det 60:- kronor, 35 poäng - 35:- kronor, o.s.v. Fria Idrottens Dags 

poängbedömning tillämpas. - Det uppdrogs åt kvällens sekreterare 
att skriftligen meddela sektionerna om tävlingen. (Bil. II.)

50-års
jubileet.

§ 6.
Sektionsstyrelserna skall kallas till sammanträde den 10 juni 

1940 kl. 20 å klubblokalen, Stadion för dryftande av arrangemangen 
kring 50-årsjubileet 1941. Sektionerna skall representeras med 

ordf., sekr. och kassör. - Kallelsen till sammanträdet skall ut

formas av kvällens sekreterare.

Tackkort.

Bil. III.

§ 7.

Till ÖS hade inkommit tackkort från Leon Lagerlöf, Carl Linde 
och Erik Bergwall för föreningens uppvaktningar vid bemärkelseda

gar. (Bil. III.)

Boxningsförbun
dets årsmöte.

§ 8.
Svenska Boxningsförbundet håller årsmöte söndagen den 9 dennes. 

Föreningens representanter äro Gustav Bergman och Svante Rosén.

Fotbollsekt.

§ 9.
Fotbollen saknar för närvarande träningsplan, enär planen å 

Stadion icke får disponeras. Troligt är att frågan inom den när
maste tiden kommer att lösas genom att Stadion upplåtes.



3.

Under den nu avslutade Div. Il-serien har DIF:s representa
tionslag använt 33 spelare, vilket får betecknas såsom en mycket 

stor siffra. Ändock har laget placerat sig tvåa i serien.

Till Stockholmsserien har anmälts för år 1940 B-, C- och 
juniorlag.

Rabattkort 
till Stadion.

§ 10.

Med anledning av de rabattkuponger till Stadions P-sektion vid 

DIF:s matcher som tryckts och utdelats till medlemmarna i samband 

med medlemskortet. Beslöt styrelsen att ge Hrr Holger Carlsson och 

Einar Svensson i uppdrag att ordna denna fråga med Stadion i god 

tid före instundande fotbollssäsong. Priset skall vara en (1) krona 
+ en rabattkupong samt gälla till P-sektionen.

§ 11.

Ordföranden tackade för visat intresse och därefter avslöts 

mötet.


