Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Djurgårdens IF
Fotbollförening den 22 februari 2005 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 Mats
Jonsson.

§ 6. Föredragning av verksamhetsberättelsen
Bo Lundquist föredrog verksamhetsberättelsen för år 2004 och Kjell Jonevret och Bosse
Andersson redogjorde för den sportsliga verksamheten. De nya spelarna Kari Arnason,
Felix Magro, Ibrahim Ba, Jones Kusi Asare och Kristoffer Karlsson presenterades. 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 2004
års överskott om 1 286 555 kronor överförs i ny räkning.

§ 9. Styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2004.

§ 10. Frågan om stadgeändring
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till stadgeändringar med följande
ändringar/tillägg:

o Föreningen får bedriva denna verksamhet i idrottsaktiebolag enligt de
bestämmelser som beslutats av Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och Svenska
Fotbollsförbundet (SvFF). Skall vara: Fotbollför bundet.
o I paragraf 10 tas ordet kassör bort.
o I paragraf 1 ändras texten till: Föreningen skall, om den upplåter sin rätt att
delta i SvFF:s tävlingsver ksamhet till idrottsaktiebolaget, ha
äganderätten till samtliga aktier i idrottsaktiebolaget.
o I paragraf 9 ändras texten till: * att till föreningens år smöte framlägga
ver ksamhetsber ättelse med r esultat och balansräkningar,

§ 11. Val av föreningsordförande
Årsmötet valde enhälligt Bo Lundquist till föreningsordförande för verksamhetsåret 2005.

§ 12. Val av ordinarie styrelseledamöter
Årsmötet valde Lars Erbom, Christer Magnusson, Hans von Uthmann och Petra Wester
(nyval) till ordinarie styrelseledamöter på två år. Stefan Alvén (nyval) valdes till ordinarie
ledamot på ett år.
Torbjörn Althén och Ronald Åman ingår i styrelsen, eftersom de valdes på två år vid förra
årsmötet.

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

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

§ 15. 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.

§ 16. Ärenden föreslagna av styrelsen
Bo Lundquist redogjorde för den nya organisationsstruktur som under året utarbetats av
styrelsen.
Årsmötet beslutade att bemyndiga styrelsen att under 2005 fatta beslut om en ny
struktur i enlighet med styrelsens förslag som redovisats.

§ 17. Motioner
Inga motioner har inkommit.

§ 18. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Samtliga beslut vid dagens årsmöte var enhälliga.

§ 19. Hedersbetygelser
Årsmötet beslutade att till hedersledamot i DIF FF:s styrelse utse Per Kotschack och till
hedersledamot i DIF FF Ungdomsutskott utse Lennart Jörnelius.

§ 20. Årets Djurgårdare
Till årets Djurgårdare utsågs Toni Kuivasto.

§ 21. Årets DIFinsats
Utmärkelsen Årets DIFinsats gick postumt till Siv Sivan Lundqvist. Utmärkelsen mottogs
av Kjell Lundqvist med döttrarna Mona och Lillian.

§ 22. Kurt Hammargrens minnesfond
Panos Dimitriadis fick emotta årets stipendium ur Kurt Hammargrens minnesfond.

§ 23. Avslutning
Föreningens omvalde ordförande Bo Lundquist avslutade årsmötet med att tacka alla
som kommit till Stadion.
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