
PROTOKOLL fördt vid sammanträ

de med Djurgårdens Idrottsförening å 

Gustaf Wasa-automaten, Uplandsgatan 51, 

torsdagen den 21 januari 1926.

§ 1.

Ordföranden, hr N. A. Hedjerson, hälsade de när

varande - endast ett 50-tal medlemmar - välkomna, och 

efter en rekapitulation af föreningens vackra framgång

ar inom olika idrotter på senaste tiden förklarade han 

sammanträdet öppnadt.

§ 2.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes 

hrr Nils Carlsson och Rudolf Johansson.

§ 3.

Stadgekommitténs förslag till nya stadgar för 

föreningen upplästes, och efter en diskussion på om

kring 3 timmar, under hvilken en del i nästföljande 

paragraf (§4) upptagna nya förslag framkommo, enade 

sig mötet om att antaga följande formulär för stadgar:

STADGAR
för

Djurgårdens Idrottsförening, 
Stockholm.

Antagna å allmänna sammanträden den 21 januari 
och 00 februari 1926

§ 1.
ÄNDAMÅL.

Djurgårdens Idrottsförening, Stockholm, som 
stiftades den 12 mars 1891, har till ändamål att 
utöva och befrämja idrotter av olika slag.

§ 2.
MEDLEMMAR.

Föreningens medlemmar äro hedersledamöter 
samt aktiva, passiva och korresponderande med
lemmar.

Till hedersledamot kan av föreningen på 
förslag av Överstyrelsen väljas person, som på 
något utmärkande sätt främjat föreningen och dess 
syften. Hedersledamot meddelas om sitt inval ge
nom skrivelse från överstyrelsen.



Till aktiv eller passiv medlem av förenin
gen kan av överstyrelsen inväljas varje välfrej
dad person, som är amatör enligt Svenska Gym
nastik- och Idrottsföreningarnas Riksförbunds 
bestämmelser och skriftligen anhåller om inträde 
samt rekommenderas av någon förutvarande 
medlem.

Till korresponderande medlem av 
föreningen kan av Överstyrelsen inväljas därtill 
lämplig person, förening eller förbund.

Överstyrelsen ensam avgör, om en inträdes- 
ansökan skall beviljas, och härför fordras kvali
ficerad majoritet.

§ 3.
MEDLEMS SKYLDIGHETER.

Mom. 1.
Hedersledamot och korresponderande medlem 

äro befriade från alla avgifter.
Varje manlig inträdessökande erlägger en in

trädesavgift av två (2) kronor jämte första årets 
avgift, som skall medfölja ansökan. För yngling 
under 18 år gäller denna inträdesavgift även 
som första årets avgift.

Avslås inträdesansökan, återbetalas avgiften. 
Kvinnlig inträdessökande erlägger ingen inträ
desavgift.

Aktiv manlig medlem erlägger till och med 
det år han fyller 18 år en årsavgift av två (2) 

kr., därefter till och med det år han fyller 20 
år en årsavgift av tre (3) kr., samt därefter en 
årsavgift av fem (5) kr.

Passiv medlem erlägger en årsavgift av fem 
(5) kr.

Kvinnlig medlem erlägger en årsavgift av tre 
(3) kr.

Person, som inväljes mellan 1 oktober och 31 
december samma år, är befriad från det löpande 
årets avgift.

Medlem, som på en gång erlägger trettio (30) 
kr., är ständig medlem och för all framtid befriad 
från avgift. Medlem som under tio år inbetalat 
sina avgifter, äger att mot erläggande av på en 
gång femton (15) kronor bli ständig medlem.
M o m. 2.

Medlem är skyldig att ställa sig Riksförbun
dets och föreningens stadgar till absolut efter
rättelse.
Mom. 3.

Medlem skall representera föreningen i de 
idrottsgrenar föreningen idkar, men Ö. S. kan 
efter skriftlig hänvändelse före tävling meddela 
dispens.

Medlem, som bryter emot denna bestämmelse, 
får icke vidare under samma säsong represen
tera föreningen eller deltaga i föreningstäv
lingar.

§ 4.
MEDLEMS RÄTTIGHETER.

Medlem äger rösträtt inom föreningen, äger 
deltaga i föreningens tävlingar och övningar samt 
äger fritt tillträde till föreningens idrottsplats 
och träningslokaler, då tävlingar eller andra ar
rangemang därstädes ej pågå. I den mån förenin
gens tillgångar det tillåter och Överstyrelsen an
ser medlem kvalificerad, äger aktiv medlem att 
på föreningens bekostnad deltaga i allmänna 
tävlingar.

Dessa bestämmelser gälla endast under förut
sättning att medlem uppfyllt sina skyldigheter 
till föreningen.

§ 5.
MEDLEMS UTESLUTANDE,

Mom. 1.
Medlem, som under två kalenderår icke betalat 

sin årsavgift, äger Överstyrelsen att ur föreningen 
utesluta (jmfr Riksförbundets stadgar § 7). Med
lem, som önskar kvarstå, kan av Överstyrelsen 
därtill tillåtas, om överenskommelse för skuldens 
reglering kan träffas.
M o m. 2.

Medlem, som bryter mot Riksförbundets eller 
föreningens stadgar eller handlar emot hederns 



lagar eller bevisligen motarbetar föreningens in
tressen, kan av Överstyrelsen ur föreningen 
uteslutas.

§ 6.
MEDLEMS AVGÅNG OCH FÖRUTVARANDE 

MEDLEMS ÅTERINTRÄDE.
Medlem, som önskar utträda ur föreningen, 

skall därom skriftligen underrätta Överstyrelsen.
Förutvarande medlem kan åter vinna inträde, 

såvida han ej uteslutes för brott som i § 5, 
mom. 2, nämnas. Vid återinträde skall eventuell 
tidigare skuld till föreningen erläggas.

§ 7.
FÖRENINGENS ANGELÄGENHETER.

Mom 1.
Föreningens angelägenheter handhavas av en 

överstyrelse samt sektionsstyrelser.
Överstyrelsen utser å första Ö. S.-sammanträde 

efter årsmötet ett Verkställande Utskott.
M o m. 2.

Överstyrelsen består av nio (9) personer: ord
förande, vice ordförande, sekreterare, vice sek
reterare, skattmästare, vice skattmästare, mate
rialförvaltare, vice materialförvaltare och inten
dent för idrottsplatsen. (I någon av dessa poster 
ingår uppdraget att vara föreningens klubb- 
mästare.) Dessutom deltaga utan beslutanderätt, 
utom vid någon styrelsemedlems förfall, i Över
styrelsens arbete två (2) suppleanter.

Ordföranden väljes för ett år i sänder.
Överstyrelsens övriga 8 ledamöter väljas för 

två år. Nyval sker med hälvten (4) varje år.
Suppleanterna väljas för ett år i sänder.
Avgående ledamöter och suppleanter kunna 

återväljas.
Mom. 3.

Intendenten kan, i händelse kvalificerad eller i 
övrigt disponibel person ej skulle finnas inom 
ö. S., även väljas utanför densamma.
M o m. 4.

Sektionsstyrelserna bestå av lägst tre (3) le
damöter.

Sektionsstyrelserna väljas på ett år, på första 
eller sista sektionssammanträde för säsongen.
M o m. 5.

Föreningens ombud vid förbundsmöten väljas 
å allmänt sammanträde.

§ 8.
ÖVERSTYRELSENS ÅLIGGANDEN.

Det åligger Överstyrelsen:
att handha föreningens yttre och inre angelä

genheter;
att sköta de löpande ärendena;
att vaka över föreningens ekonomi;
att efterse, att Riksförbundets och föreningens 

stadgar av medlemmarna efterlevas;
att kalla medlemmarna till sammanträden och 

vid dessa framlägga inkomna motioner och 
förslag jämte yttranden;

att vid årsmötet framlägga årsberättelse: 
att senast en månad före årsmötet lämna revi

sorerna tillgång till alla föreningens proto
koll och räkenskaper jämte övriga hand
lingar för senaste året samt tillhandagå med 
av revisorerna önskade upplysningar:

att behandla in- och utträdesansökningar; 
att anordna tävlingar;
att besluta om föreningens representation vid 

förbunds- och andra föreningars tävlingar.
Överstyrelsen är beslutmässig om minst fem 

(5) medlemmar äro närvarande och dessa äro 
om beslutet ense.

Beslut fattas med enkel röstövervikt utom vid 
in- och utvotering, då 2/3 majoritet erfordras.

Vid lika röstetal segrar den mening, som ord
föranden biträder.

§ 9.
VERKSTÄLLANDE UTSKOTT.

Till verkställande utskott med uppgift att vid 
frågor, som fordra ett snabbt avgörande, äga 
rätt att i Ö. S:s namn besluta väljas inom Ö. S.



tre (3) personer med suppleanter för dessa. V. U. 
väljes på ett år.

Av V. U. fattade beslut måste å nästföljande 
Ö. S.-sammanträde föredragas.

§ 10.
ORDFÖRANDEN.

Det åligger ordföranden eller, vid förfall för 
honom, vice ordföranden:
att leda föreningens och Överstyrelsens för

handlingar;
att, om ej föreningen annorlunda bestämt, föra 

föreningens talan;
att jämte sekreteraren övervaka verkställandet 

av fattade beslut;
att vid behov sammankalla Överstyrelsen;
att jämte sekreteraren sköta föreningens kor

respondens, i den mån denna icke måste 
underställas Överstyrelsens behandling.

§ 11.
SEKRETERAREN.

Det åligger Sekreteraren eller, vid förfall för 
honom, vice sekreteraren:
att vid föreningens och Överstyrelsens sam

manträden före protokoll;
att jämte ordföranden övervaka verkställandet 

av fattade beslut;

att jämte ordföranden sköta föreningens kor
respondens, i den man densamma icke måste 
underställas Överstyrelsens behandling;

a t t upprätta förslag till årsberättelse.

§ 12.
SKATTMÄSTAREN.

Det åligger skattmästaren, eller vid förfall för 
honom, vice skattmästaren:
att enligt Överstyrelsens direktiv handha för

eningens penningmedel, ombesörja inkasse
ring och utbetalning och föra noggranna och 
rediga räkenskaper, vilka, när så påfordras, 
skola kunna uppvisas för Överstyrelsen eller 
revisorerna;

att en gång i kvartalet för Överstyrelsen fram
lägga tablå över föreningens ekonomi;

a t t föra matrikel över föreningens medlemmar.

§ 13.
MATERIALFÖRVALTAREN.

Det åligger materialförvaltaren eller, vid förfall 
för honom, vice materialförvaltaren:
att handha föreningens materiel, svara för dess 

vidmakthållande i brukbart skick och till 
Överstyrelsen inkomma med förslag till av
skrivning av äldre och inköp av ny mate
riel;

att föra förteckning över föreningens materiel 
och vid påfordran tillhandahålla revisorerna 
denna;

att vaka över att till sektioner och medlemmar 
utlämnad materiel återlämnas samt att icke 
utan kvitto utlämna något ur föreningens 
förråd.

§ 14.
KLUBBMÄSTAREN.

Det åligger klubbmästaren:
att arrangera föreningens samkväm;
att till Överstyrelsen inkomma med förslag till 

fester o. d. för stärkande av kamratkänslan 
inom föreningen.

§ 15.
INTENDENTEN.

Det åligger intendenten för föreningens idrotts
plats:
att vara idrottsparkens föreståndare;
att handhava dess skötsel;
att därvid följa Överstyrelsens anvisningar och 

order:
att för övrigt iakttaga och efterfölja för honom 

upprättade P. M. (Se närmare ”Reglemente 
för Tranebergs idrottspark”, § 3.)



§ 16.
SEKTIONSSTYRELSERNA.

Det åligger sektionsstyrelserna:
att till Överstyrelsen i god tid inkomma med 

förslag till tävlingsprogram för kommande 
säsong;

att anordna föreningstävlingar;
att i samråd med Överstyrelsen anordna all

männa tävlingar;
att på lämpligt sätt ordna medlemmarnas trä

ning;
att föra fullständigt protokoll vid sammanträ

den och tävlingar och vid varje arbetsårs 
slut inlämna desamma till överstyrelsen;

att lämna Överstyrelsen förslag till representa
tion vid sådana tävlingar, som föreningen 
icke själv anordnar.

§ 17.
REVISORERNA

Det åligger revisorerna eller, vid förfall för dem, 
revisorssuppleanterna:
att granska Överstyrelsens förvaltning och för

eningens räkenskaper;
att granska föreningens inventarier;
att granska sektionsstyrelsernas arbete, samt 
att vid nästkommande årsmöte, till vilket de äro 

valda, om ovanstående avgiva berättelse.
Revisorerna äga rätt att när som helst under 

årets lopp kontrollera föreningens räkenskaper 
och tillhörigheter.

Revisorerna skola kallas till överstyrelsens 
sammanträden, vid vilka de dock icke ha nå
gon som helst yttranderätt utom vid särskilda 
interpellationer av Ö. S.

§ 18.

SAMMANTRÄDEN.

Föreningens årsmöte hålles varje år före 
april månads utgång. Dag och ställe bestämmes 
av Överstyrelsen, som kallar medlemmarna ge
nom offentlig kungörelse en (1) månad i förväg.

Extra sammanträde kan av Överstyrelsen, när 
den så anser lämpligt eller då ett antal medlem
mar (minst 10) därom göra framställning, utly
sas.

Sammanträde är beslutmässigt med det antal 
medlemmar, som infunnit sig.

Med undantag för frågor rörande ändring av 
stadgarna och upplösning av föreningen fattas alla 
beslut med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal 
vinner den mening, som ordföranden biträder.

Alla val ske öppet, såvida ej sluten omröstning 
av någon medlem begäres.

Begäres votering vid något ärende, verkställes 
densamma öppet eller med slutna sedlar, varvid i 
senare fallet en förseglad sedel avlägges, som av
gör resultatet, om rösterna falla lika-

§ 19.
ÅRSMÖTET.

Följande föredragningslista skall vid varje års
möte användas:
1. Val av ordförande för sammanträdet.
2. Val av två justeringsmän för dagens protokoll.
3. Föredragning av styrelsens årsberättelse.
4. Föredragning av revisorernas berättelse.
5. Fastställande av event. arvoden till styrelsen.
6. Val av ordförande för kommande arbetsår.
7. Val av halva antalet överstyrelseledamöter (4).
8. Val av två suppleanter.
9. Val av två revisorer samt två revisorssupple

anter för kommande arbetsår.
(Samtliga under mom. 6, 7, 8 och 9 nämnda 
val försiggå med öppen omröstning, såvida 
icke sluten sådan av någon medlem begäres. 
Valsedel får icke innehålla flera namn än det 

antal personers, som skola väljas.)
10. Behandling av ärenden, som framlagts av 

överstyrelsen eller av medlem. (Av medlem 
framlagt ärende skall vara Överstyrelsen till
handa senast fjorton (14) dagar före årsmötet.)



§ 20.
FÖRENINGENS PENNINGMEDEL.

Föreningens penningmedel finnas innestående å 
av Ö. S. bestämd bankräkning. Fullmakter för 
uttagning från denna bankräkning utfärdas för 
ordföranden och skattmästaren var för sig.

Skattmästaren äger att för bestridande av 
löpande utgifter personligen inneha ett kontant 
belopp intill trehundra (300) kronor.

§ 21.
DIPLOM OCH MEDALJER.

För diplom och medaljer gäller ett särskilt reg
lemente (sid. 17).

§ 22.
SÄLLSKAPET »GAMLA DJURGÅRDARE».

För Sällskapet »Gamla Djurgårdare» gälla sär
skilda stadgar (sid. 00).

§ 23.
TRANEBERGS IDROTTSPARK.

För Tranebergs Idrottspark gäller ett särskilt 
reglemente (sid. 21).

§ 24.
ÄNDRING AV STADGARNA.

Överstyrelsen äger rätt att föreslå ändring av 
dessa stadgar.

Medlem äger även rätt att föreslå stadge
ändring. Detta skall ske skriftligt till Överstyrel
sen, vilken framlägger förslaget jämte yttrande.

Årsmöte eller två på varandra följande all
männa sammanträden äga rätt att, om 2/3 av de 
närvarande medlemmarna ena sig därom, företaga 
stadgeändring.

§ 25.
FÖRENINGENS UPPLÖSNING.

Föreningens upplösning kan ej ske utan att 
tvingande omständigheter så fordra, och i så fall 
skola 2/3 av närvarande medlemmar vid två på 
varandra följande årsmöten vara eniga därom. 
Föreningens samtliga tillgångar tillfalla därvid 
Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningarnas 
Riksförbund.

Ingen, som ej fullgjort alla sina skyldigheter till 
föreningen, äger rätt att deltaga i sådant beslut.

§ 26.
DESSA STADGARS GILTIGHET.

Dessa stadgar äro antagna å allmänna sam
manträden den 21 januari och 00 februari 1926 
och träda omedelbart i kraft.

Alla tidigare stadgar äro härmed upphävda.

DIPLOM- och MEDALJREGLEMENTE
för

DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING 
Stockholm.

Antaget vid allmänna sammanträden den 21 januari 
och 00 februari 1926.

MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR.
Svenska mästerskap i samtliga de grenar, i vilka 

föreningen representeras.
Diplom B. samt ständigtleda

motskap.
Tilldelas medlem, som erövrar svenskt mäster

skap.

Distriktsmästerskap i samtliga de grenar, i 
vilka föreningen representeras.

Diplom B. 1.
Tilldelas distriktsmästare.

Svenska och distriktsmästerskap för juniorer i 
samtliga de grenar, i vilka föreningen 

representeras.
Diplom B. 1.

Tilldelas medlem, som erövrar dylikt mäster
skap.



Föreningsmästerskap i samtliga de grenar, som 
föreningen idkar.

Mästerskapsplakett (av brons utan band 
i etui).

Tilldelas föreningsmästare.

ALLMÄNNA TÄVLINGAR.

Internationella tävlingar, som föreningen 
anordnar.

Diplom A. och stor silvermedalj 
eller stor bronsmedalj med 

blått och gult band.
Tilldelas pristagare.

Nationella tävlingar, som föreningen anordnar.
Stor silvermedalj eller stor 

bronsmedalj med ljus- och 
mörkblått band.

Tilldelas pristagare.
Vid tävling om nationella vandringspris tilldelas 

segraren Diplom B.

Seriemästerskap i fotboll, bandy och ishockey 
samt vid seger i allmän lagtävling.

Diplom B. 1.
Tilldelas lagmedlemmarna.

Klubbmatcher.
Överstyrelsen äger rätt att vid klubbmatcher 

avgöra, huruvida föreningens medaljer eller andra 
utmärkelsetecken skola utdelas.

Föreningstävlingar i samtliga de grenar, som 
föreningen idkar.

Liten silvermedalj eller liten 
bronsmedalj med ljus- och 

mörkblått band.
Tilldelas pristagare.

TRÄNINGSTÄVLINGAR.
Föreningstävlingar i samtliga de grenar, som 

föreningen idkar.
Liten silvermedalj eller liten 

bronsmedalj.
Tilldelas den, som vid utlysta träningstäv* 

lingar uppnår av föreningen stipulerade minimi
resultat i de förekommande grenarna.

FÖRTJÄNSTTECKEN.
Diplom A. och stor guldmedalj 

i etui.
Tilldelas den, som nedlagt synnerligen för

tjänstfullt arbete inom föreningen eller idrotts
rörelsen.

Diplom A och stor silvermedalj 
i etui.

Tilldelas den, som nedlagt förtjänstfullt arbete 
inom eller för föreningen.

Diplom A.
Tilldelas den, som nedlagt förtjänstfullt arbete 

inom föreningen eller idrottsrörelsen.
(Ovanstående trenne utmärkelser utdelas på 

förslag av Överstyrelsen och på beslut av för
eningen genom sluten omröstning.)

Hedersmärket.
Tilldelas medlem på förslag och beslut av fö

regående innehavare därav samt till utomstå
ende på förslag och beslut av samma efter sam
råd med Överstyrelsen. Beslut om utdelande 
skall fattas å sammanträde med märkesinne
havare efter kallelse pr post.

Avvikelser från bestämmelserna i ovanstå
ende reglemente prövas i varje särskilt fall av 
Överstyrelsen och underställas sedermera för
eningens avgörande.

Innehavare av ovannämnda utmärkelser införas 
av sekreteraren i särskild därför avsedd liggare 
med meritförteckning etc.

Detta diplom- och medaljreglemente är an
taget på allmänna sammanträden den 21 januari 
och 00 februari 1926 och gällande från och med 
den 1 januari 1926.



REGLEMENTE
för

Tranebergs Idrottspark.
Antaget å allmänna sammanträden den 21 januari 

och 00 februari 1926.

§ 1.
FÖRVALTNING.

Förvaltningen av Tranebergs Idrottspark, som 
äges av Djurgårdens Idrottsförening, handhaves 
av föreningens Överstyrelse.

§ 2.
ÖVERSTYRELSENS BEFOGENHET.

Överstyrelsen är ansvarig inför föreningen för 
idrottsparkens skötsel och beslutar i alla frågor; 
dock skall Överstyrelsen vid frågor av genomgri
pande ekonomisk art inhämta föreningens ytt
rande.

överstyrelsen utser en föreståndare för Trane
bergs Idrottspark, benämnd intendenten, vald på 
ett år, på första sammanträde efter föreningens 
årsmöte.

§ 3.
INTENDENTENS ÅLIGGANDEN.

Den av Överstyrelsen tillsatta intendenten för 
Tranebergs Idrottspark åligger det:
att före varje säsongs början till Ö. S. inkomma 

med förslag beträffande eventuella ändringar 
och reparationer etc. samt

att övervaka att alla åbyggnader hållas i gott 
stånd:

att övervaka att alla inventarier befinna sig i 
användbart skick samt föra inventarieför
teckning;

att tillse att Idrottsparkens fotbollplan och öv
riga banor befinna sig i fullgott skick;

att ansvara för ordningen etc. inom Idrotts
parken ;

att vid förekommande behov anställa extra per
sonal;

att sköta Idrottsparkens ekonomi och därvid 
verkställa utbetalningar och inkasseringar, 
vederbörligen verifierade samt

att icke föra större kassa än nödigt är och ome
delbart till röreningens skattmästare över
lämna större belopp samt

att senast den 1 november avlämna slutredovis
ning för den gångna säsongen;

att, för den händelse serverings- eller dansbane
rörelsen är utarrenderad, övervaka att kon
traktsbestämmelser efterföljas och till Ö. S. 
omedelbart anmäla event. kontraktsbrott:

att till Ö. S. eller V. U. hänskjuta förfrågningar 
om förhyrning av Idrottsparken.

§ 4.
REVISION.

Betr. revision hänvisas till föreningens stadgar 
i § 17.

§ 5.
IDROTTSPARKENS SERVERING ETC.

Före mars månads utgång varje är skall genom 
offentlig kungörelse skötseln av dansbanan och 
serveringsrörelsen (var för sig eller tillsammans) 
utbjudas på entreprenad, varefter Överstyrelsen 
antager resp. anbud, som kunna anses mest för
delaktiga.

Överstyrelsen äger rätt att, i händelse fördel
aktigt anbud anses föreligga, träffa avtal med 
anbudsgivare för längre tidrymd än en säsong, 
dock högst tre i följd löpande säsonger.

Ernst Lindgrens Tryckeri, Sthlm, 1926



§ 4.

Under den diskussion, som fördes betr. stadgeänd

ringsfrågan, fattades följande nya beslut, hvilka skul

le iakttagas vid slutredigeringen af de nya stadgarna: 

att kalla förutvarande understödjande medlem för 
passiv medlem;

att nedsätta afgiften för ständigt medlemskap från 
Kr. 50:- till Kr. 50:-;

att reducera Öfverstyrelsen från 13 ordinarie le
damöter och 3 suppleanter till 9 ordinarie le
damöter och 2 suppleanter;

att reducera Verkställande Utskottet från 5 leda
möter till 3 ordinarie ledamöter med supplean
ter för dessa;

att som mom. 5 på föredragningslistan vid årsmötet 
intaga: Fastställande af event. arvoden till 
Ö.S.;

att som en ny paragraf intaga bestämmelser angående 
föreningens penningmedel;

att i stadgehäftet äfven intaga stadgar för Säll
skapet "Gamla Djurgårdare";

att ändra § 5 i reglementet för Tranebergs Idrotts
park därhän, att Ö.S. äger rätt att i händelse 
af gynnsamt anbud uthyra dansbanan och serve
ringsrörelsen tillsammans eller var för sig på 
längre tid än en säsong, dock högst tre i följd 
löpande säsonger.

§ 5.

Ett förslag af hr Birger Gillström om återinstif

tande af 5- och 10-årsmärken afslogs.


