Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Djurgårdens IF Fotbollförening den 1
mars 2004 på Stockholms Stadion.

§ 1. Mötets behöriga utlysande
Föreningens ordförande Bo Lundquist förklarade mötet öppnat och konstaterade mötets
behöriga utlysande.

§ 2. Dagordning
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3. Val av mötesordförande
Gunnar Lundqvist valdes till att leda årsmötets förhandlingar.

§ 4. Val av mötessekreterare
Till sekreterare utsågs Torbjörn Althén.

§ 5. Val av justerare
Till att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet utsågs Olle Hellström och Gösta
Sandberg.

§ 6. Föredragning av verksamhetsberättelsen
Bo Lundquist föredrog verksamhetsberättelsen för år 2003 och Zoran Lucic redogjorde för
den sportsliga verksamheten. Därefter vidtog frågestund.

§ 7. Föredragning av revisorernas berättelse
Bengt E. Lindbergh föredrog revisorernas rapport.

§ 8. Fastställande av balansräkning
Årsmötet beslutade att fastställa balansräkningen och att följa styrelsens förslag att 2003 års
överskott om 4 518 753 kronor överförs i ny räkning.

§ 9. Styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.

§ 10. Val av föreningsordförande
Årsmötet valde enhälligt Bo Lundquist till föreningsordförande för verksamhetsåret 2004.

§ 11. Val av ordinarie styrelseledamöter
Årsmötet valde Torbjörn Althén, Ronald Åman och Per Kotschack till ordinarie
styrelseledamöter på två år. Anders Beck-Friis, Christer Magnusson, Hans von Uthmann och
Lars Erbom ingår i styrelsen, eftersom de valdes på två år vid förra årsmötet.

§ 12. Val av valberedning
Till valberedning utsåg årsmötet Dan Svanell, Leif Nilsson och Rutger Barnekow med Dan
Svanell som sammankallande.

§ 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Till ordinarie revisor valdes Bengt E. Lindbergh och Ulf Järlebro. Till revisorsuppleanter
valdes Björn Lindbergh och Bo Kjellberg.

§ 14. Fastställande av medlemsavgifter
På förslag av styrelsen beslutade årsmötet att fastställa föreningens medlemsavgifter för år
2003 enligt följande:
 150 kronor för ungdom och pensionärer,
 300 kronor för vuxen,
 500 kronor för familj samt
 5 000 kronor för ständigt medlemskap.

§ 15. Övriga frågor
a) Bo Lundquist informerade om den utredning som tillsatts gällande bolagisering. Ett
förslag från styrelsen kommer att föreläggas årsmötet 2005. Frågestund.
b) Bengt E. Lindbergh föreslog årsmötet att föreningen skall investera i en ordförandeklubba,
att bl a användas vid årsmötesförhandlingarna. Antogs med acklamation.

§ 16. Årets Djurgårdare
Till årets Djurgårdare utsågs Kim Källström och eftersom Kim var frånvarande mottogs priset
för hans räkning av lagkaptenen Marcus Karlsson.

§ 18. Årets DIF-insats
Michael Dysing fick emotta plaketten för årets DIF-insats.

§ 19. Kurt Hammargrens minnesfond
Eldin Kozica fick emotta årets stipendium ur Kurt Hammargrens minnesfond.

§ 20. Avslutning
Innan föreningens omvalde ordförande Bo Lundquist avslutade årsmötet med att tacka alla
som kommit till Stadion, presenterades spelartruppen på ett föredömligt sätt av Zoran Lucic
och Stefan Rehn.
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