
PROTOKOLL fört vid sammanträ

de med Djurgårdens Idrottsförening å 

Gustaf Wasa-automaten, Upplandsgatan 

51, torsdagen den 14 februari 1929.

§  1.

Mötet öppnades av hr Eric Ahlström, vilken hälsa

de de närvarande - endast ett 25-tal medlemmar - väl

komna.

§ 2.

Som så väl ordföranden som vice ordföranden av 

privata angelägenheter voro förhindrade närvara, ut

såg mötet hr Ahlström att leda dagens förhandlingar.

§ 3.

Till sekreterare för mötet utsågs hr E. Sandlund.

§ 4.

Till justeringsmän för dagens protokoll utsågos 

hrr Ernst Ekberg och Axel Schörling.

§ 5.

Till föreningens ombud vid stundande förbunds- 

årsmöten valdes;

till Stockholms Fotbollförbund: hrr L. Jönsson, A. 
Rosswall och G. Thyreli med hr C. Andersson som 
suppleant;

” Stockholms Idrottsförbund: hr Gunnar Tandberg 
med hr Nils Carlsson som suppleant;

" Svenska Boxningsförbundet: (frågan bordlagd 
till årsmötet).

§ 6.

Till kandidater för årsmötets Ö.S.-val nominera

des;

till ordf.-posten; kapten B. Nordenskjöld, enl. mö
tets enhälliga beslut;

” övriga poster: hrr Carl Andersson, Ernst Ek
berg, E. Frostell, Nestor Gus
tafsson, Lorentz Jönsson, Hel
ge Kjellstrand, Axel Lindgren, 
Georg Nilsson, Nils Nordberg, 
Ragnar Rosberg, Fred Skoglund, 
Melcher Säwensten och Gustaf 
Thyreli.



§ 7.

Stadgeändringarna enl. § 3 i protokollet från allm. 

sammanträdet den 8 november 1928 stadfästes av mötet.

§ 8.

Beslutet eng. förändring av formatet å hedersmär

ket (se § 4 i protokollet från allm. sammanträdet den 

8 november 1928) stadfästes av mötet.

§ 9.

På Ö.S:s förslag beslöt mötet enhälligt att vid 

stundande årsmöte tilldela vice ordföranden, hr N.A. 

Hedjerson, föreningens guldmedalj jämte åtföljande di

plom såsom erkänsla för mångårigt synnerligen förtjänst 

fullt arbete inom föreningen.

§ 10.

På förslag av hr Schörling, biträdd av hrr Gott

frid Svensson och Einar Olsson, beslöts att å årsmötet 

upptaga frågan ang. anskaffandet av en tidsenligare för

eningslokal .

§ 11.

Hr Gottfrid Svensson framställde som ett önskemål, 

att i den kommande revisionsberättelsen vinst- och för

lustkontot måtte specificeras, och skattmästaren utlo

vade att han skulle påpeka saken för revisorerna.


