Pr otokoll för t vid or dinar ie år smöte i Djur går dens IF Fotbollför ening
den 20 febr uar i 2006 på Stockholm Stadion
___________________________________________________________________________

§ 1. Fastställande av röstlängd för mötet
Förslag till röstlängd godkändes.

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

§ 3. Fastställande av dagordning
Förslag till dagordning godkändes.

§ 4. Val av mötesordförande
Gunnar Lundqvist valdes till att leda årsmötet.

§ 5. Val av mötessekreterar e
Till sekreterare utsågs Stefan Alvén.

§ 6. Val av två justerare
Till att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet utsågs Olle Hellström och Jan Peder
Norstedt.

§ 7. Föredragning av ver ksamhetsberättelsen
Bo Lundquist föredrog verksamhetsberättelsen för år 2005. Vidare presenterades den tänkta
organisationen för 2006 samt föreningens sportsliga målsättningar inför året.

§ 8. Föredragning av revisorernas berättelse
Bengt E. Lindbergh föredrog revisorernas rapport för 2005.

§ 9. Fastställande av balans och resultaträkning
Årsmötet beslutade att fastställa balansräkningen och att följa styrelsens förslag att 2005 års
överskott om 2 427 370 kronor överförs i ny räkning.

§ 10. Styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

§ 11. Val av föreningsordförande för en tid av ett år
Årsmötet valde enhälligt Bo Lundquist till föreningsordförande för verksamhetsåret 2006.

§ 12. Val av minst 2 styrelseledamöter för en tid av två år
Årsmötet valde Torbjörn Althén, Ellinor Persson, Wille Bäckström (nyval) till ordinarie
styrelseledamöter på två år. Lars Erbom, Hans von Uthmann och Petra Wester ingår i
styrelsen, eftersom de valdes på två år vid förra årsmötet. Stefan Alvén kommer att fungera
som sekreterare i styrelsen.

§ 13. Val i förekommande fall av styr elsesuppleanter för en tid av ett år
Årsmötet valde att inte utse några styrelsesuppleanter.

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

§ 15. Val av revisor er och revisor ssuppleanter
Till ordinarie revisor valdes Bengt E. Lindbergh och Hans Stenberg. Till revisorsuppleanter
valdes Björn Lindbergh och Torbjörn Westman.

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

§ 17. Ärenden föreslagna av styr elsen
Bo Lundquist presenterade den tänkta styrelsen i Djurgårdens Elitfotboll AB (DEF AB), Bo
Lundquist (ordförande), Christer Magnusson, Roland Åman och Alf Johansson. Årsmötet
beslutade att ge mandat till styrelsen i DIF FF att utse dessa personer till styrelse i DEF AB.

§ 18. Motioner
Inga motioner har inkommit.

§ 19. Övriga frågor
Fråga uppkom om det allsvenska matchprogrammet. Bo Lundquist berättade att det hade
fastlagts under förmiddagen och offentliggjorts.
Gustav Törngren från Järnkaminerna framförde önskemål om att föreningen skall verka för att
behålla ståplatsläktare. Bo Lundquist förklarade att det pågår en diskussion om detta och

framtiden får utvisa vad som sker. Dock är de svenska klubbarna hårt bundna av UEFA
bestämmelser vad gäller arenornas utformning.

Samtliga beslut vid dagens årsmöte var enhälliga.
§ 20. Årets Djurgårdar e
Till årets Djurgårdare utsågs Tobias Hysén.

§ 21. Årets DIFinsats
Utmärkelsen Årets DIFinsats gick till Tomas af Geijerstam.

§ 22. Kurt Hammargrens minnesfond
Linus Smedjegården fick ta emot årets stipendium ur Kurt Hammargrens minnesfond.

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

Vid protokollet:

Stefan Alvén

Justeras:

Gunnar Lundqvist

Olle Hellström

Jan Peder Norstedt

