
Protokoll fört vid sammanträde med 
DIF:s Över- och sektionsstyrelser måndagen 

den 10 juni 1940 kl. 20 å Stadion.

Närv.:

ÖS: Nordenskjöld, Hellborg, Löwgren, Blom
ström; Handboll: Folcker; Slalom: Nylund, 

Rydberg; Skidor (backe): B. Carlsson, Ry
lander, Edvardsson; Skidor (längd):D. Ols

son; Brottning: Petzén, G. Svens
son; Boxning: Löwgren; Bowling: Nordblad 

Utter, Holmgren; Orientering: Nylund, D.

Olsson; Fri idr.: A. Persson, Hellborg, 

Blomström; G:a DIF:are: Schörling. - Ban

dy-, Dam-, Ishockey- och Fotbollssektioner
na voro icke representerade.

§ 1.

Ordf. Nordenskjöld hälsade välkommen varefter sekreteraren för
rättade upprop.

§ 2.

Ordf. nordenskjöld redogjorde för anledningen till denna sam

mankomst. År 1941 firar DIF sin 50-årsdag och det gäller att mani
festera detta på ett värdigt men propagerande sätt. ÖS har överlå

tit till sektionerna att först dryfta frågan samt ställa önskemål. 

Hr Nylund har till i kväll framlagt ett förslag som väl kan användas 
som utgångspunkt för frågan. Dagens sammanträde är av förberedande 

natur och om en vecka - efter det vi tänkt på arrangemangen - skall 

preliminära beslut fattas.

Hr Nylund: Enligt mitt förslag får nästan varje sektion en arbets

uppgift i ett koncentrerat program. Denna koncentrerade tid av 14 
dagar har det med sig att allmänhetens uppmärksamhet riktas på DIF 

om reklamen skötes väl. Det är inte frågan om att förtjäna pengar 

utan endast samla DIF till en manifestation. De ekonomiskt givande 



2.

tävlingarna överlåtes åt varje enskild sektion att anordna. I mitt 

förslag skall medlemmarna vara i elden, vilket inte är nödvändigt 

för sektionstävlingarna. Dessa jubileumstävlingar, vilka arrangeras 

av sektionerna, kan förläggas till den lämpligaste tiden för sek-

Bil. I. tionens speciella idrottsgren. (Bil. I.)

Hr Lövgren: Instämmer i Nylunds förslag men bör tävlingarna arrange

ras under kortare period förslagsvis 8 dagar. - Boxningssektionen 

har för avsikt att ordna ett större jubileumsarrangemang.

Hr B. Carlsson: Backhopparna har tänkt ordna ett större arrangemang 

i backen den 2 mars 1941.

Hr Rylander: Instämmer i Carlssons anförande.
Hr Schörling: Bredden av DIF:s verksamhet skall visas. Nylunds 

förslag är bra och bör ligga till grund för vidare diskussion.

Hr Rylander: Föreslår bordläggning av Nylunds förslag för prövning 

av sektionerna. Ny behandling om 14 dagar.
Hr Blomström: Det vore bäst om vi i princip kunde besluta, att vi 

skall hålla jubileet i ett koncentrerat tävlingsprogram - varigenom 

hela vår verksamhet presenteras samt dessutom att varje sektion an

ordnar - efter förmåga - större jubileumstävlingar.
Hr Nordenskjöld: Föreslår att nytt sammanträde skall hållas fre-

Beslut. dagen den 21 dennes kl. 20 å klubblokalen, vilket även blev mötets 

beslut.
Hr: Brottarna instämmer i Nylunds förslag men bör det om

spänna en kortare tid. - Sektionen arrangerar egna jubileumstäv

lingar under hösten 1941.
Hr Nordahl: Nylunds förslag är bra men bör bowlarnas tävlingar gå 

under lör- eller söndag. Sektionen har salong under torsdagskväl

larna.
Hr Nordenskjöld: Instämmer med de talare som anser tävlingsperioden 

omspänna för många dagar. Årsmöte och jubileum bör inte föras sam

man.
Hr G. Svensson: Eriksdalshallen kan förslagsvis användas för flera 

sektionsarrangemang en och samma kväll.
Hr Lövgren: Föreslår att Nylunds förslag ändras till att omfatta 



3.

Beslut.

tiden 1/3 - 8/3 1941 med 50-årsfest den 8 samma månad samt årsmöte 

den 12 mars.

Repliker förekommo från hrr Nylund, Lövgren, B. Carlsson, Rylander 

och Nordenskjöld.

Mötet valde en redaktionskommitté bestående av hrr Nylund, 

Schörling, Rylander och Blomström, vilka skall sammanträda den 20 

dennes samt förelägga sektionssammanträdet den 21 dennes ett för

slag till jubileumsarrangemang.

§ 3.

Ordf. Nordenskjöld och hr Schörling lämnade en del uppgifter 
angående övriga arrangemang kring jubileet t.ex. ekonomi-, propagan

da-, fest och festskriftkommittéer med deras olika arbetsuppgifter.

§ 4.

Ordföranden tackade och erinrade om sammanträdet den 21 dennes.




