
PROTOKOLL fördt vid sammanträ

de med Djurgårdens Idrottsförening å 

Gustaf Wase-automaten, Uplandsgatan 51, 

måndagen den 22 februari 1926,

§ 1.

Sedan ordföranden hälsat de närvarande - ett yt

terst fåtal medlemmar - välkomna, valdes till juste

ringsmän för dagens protokoll hrr Nils Carlsson och 

Seth Lindner.

§ 2.

Det på allmänna sammanträdet den 21 januari an

tagna stadgeförslaget konfirmerades med följande änd

ring resp. tillägg:

§ 20 i föreningens stadgar ändras i första styc
ket, andra punkten, till:
Fullmakter för uttagning från denna bankräk
ning utfärdas för ordföranden och skattmäs
taren tillsammans.

§ 5 i Tranebergsreglementet får mellan första 
och andra styckena ett nytt stycke inlagdt, 
så lydande:
Skulle intet inkommet anbud anses antagbart, 
äger Överstyrelsen besluta, att föreningen 
skall driva rörelsen.

Bägge dessa förändringar skulle anses omedelbart 

justerade.

§ 3.

Till kandidater för Ö.S.-valet vid årsmötet ut

sagos:

för ordförandeposten: hr N. A. Hedjerson enligt 
mötets enhälligt uttalade 
beslut;

för öfriga poster: de afgående hrr Harald Andrén, 
Ernst Ekberg, Konrad Johnson 
och Axel Rosswall samt såsom 
nyföreslagna: hrr Nils Carls
son, Rudolf Johansson, Helge 
Kjellstrand, Douglas Olsson 
och Knut Sandlund.

§ 4.

Till föreningens representant vid Svenska Box- 

ningsförbundets årsmöte valdes hr Knut Sandlund med 

hr Ragnar Rosberg som suppleant.



§ 5.

Frågan angående hjälp från föreningen vid medlem

mars sjukdoms- och olycksfall bordlades i afvaktan å 

kommitterades utredning.

§ 6.
Åt Ö.S. uppdrogs att bestämma, hvilka utmärkelse

tecken som skulle tillfalla föreningsmästarne i:

20 km. längdlöpning å skidor, 18-20-åringar och 

komb. back- & terränglöpning, 15-17-åringar.

§ 7.

Medelst sluten omröstning beslöt mötet att till 

förre sekreteraren, hr Eric Ahlström, på årsmötet öf

verlämna föreningens stora silvermedalj i etui, utan 

band, jämte stora meritdiplomet (diplom A).

§ 8.

På förslag af ordföranden beslöt mötet medelst 

sluten omröstning att som en erkänsla för mångårigt 

intresseradt funktionärsarbete i föreningens tjänst 

till hr Emil Jacobsson, Saltsjöbaden, på dennes 50- 
årsdag den 11/3 öfverlämna föreningens stora silver

medalj i etui, utan band, jämte stora meritdiplomet 

(diplom A).

§ 9.
Åt Ö.S. uppdrogs att efter eget godtfinnande ut

dela vidare utmärkelsetecken vid det stundande årsmö

tet.


