
Protokoll årsmötet 2002  

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Djurgårdens IF Fotbollförening måndagen den 18 februari 2002 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 att leda årsmötets förhandlingar. Gunnar Lundqvist inledde 

förhandlingarna med att meddela att Sven Öberg, ordförande i supporterklubben, och 

Lennart Öberg, mångårig ordförande i Brottningsföreningen, avlidit. Årsmötet hedrade 

deras minne med en tyst minut. 

4. Val av mötessekreterare 

Till sekreterare utsågs Torbjörn Althén. 

5. Val av justerare 

Till att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet utsågs Olle ”Lill-lappen” 

Hellström och Gösta ”Knivsta” Sandberg. 

6. Föredragning av verksamhetsberättelsen 

Bo Lundquist föredrog verksamhetsberättelsen för år 2001. Därefter informerade 

Ingvar Carlsson, Johan Wilny och Lars Surtell om uppläggningen av den sportsliga 

organisationen för representationslag respektive ungdom elit och ungdom bredd, och 

nya spelare presenterades. Därefter vidtog sedvanlig 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 

2001 års överskott om 5,4 miljoner kronor balanseras i ny räkning. 

9. Styrelsens ansvarsfrihet 

Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2001. 

10. Fråga om stadgeändring 

Årsmötet beslutade enhälligt att ändra stadgarna enligt följande: 

Rubriken sid 1 från Stadgar för Djurgårdens Fotbollförening till Stadgar för 

Djurgårdens IF Fotbollförening. 

Första paragrafen Ändamål sid 1 från Djurgårdens Idrottsförening till Djurgårdens IF 

Alliansförening. 

Pragraf 10 Styrelse sid 2 från Styrelsen består av ordförande samt minst 4 ledamöter 

och minst 2 suppleanter för dessa … till Styrelsen består av ordförande samt minst 4 

ledamöter och högst 2 suppleanter för dessa … 

Pragraf 14 l) under Årsmöte och extramöte sid 3 från val av minst 2 

styrelsesuppleanter för en tid av ett år till val av högst 2 styrelsesuppleanter för en tid 

av ett år och m) från val av 3 ledamöter i en valberedning varav en sammankallande 

som ska fungera till och med nästa årsmöte till val av minst 3 ledamöter i en 

valberedning varav en sammankallande som ska fungera till och med nästa årsmöte. 

Paragraf 24 från rubriken Medlemskap i Djurgårdens Idrottsförening till ny rubrik 

Medlemskap i Djurgårdens IF Alliansförening. 



11. Val av föreningsordförande 

Årsmötet valde enhälligt Bo Lundquist till föreningsordförande för verksamhetsåret 

2002. 

12. Val av ordinarie styrelseledamöter 

Årsmötet valde Torbjörn Althén, Per Kotschack och Ronald Åman till ordinarie 

styrelseledamöter på två år. Anders Beck-Fries valdes till ordinarie ledamot på ett år. 

Lars Erbom, Hans von Uthmann och Christer Magnusson ingår i styrelsen, eftersom 

de valdes på två år vid förra årsmötet. 

13. Val av valberedning 

Till valberedning valde årsmötet Åke Bogerius, Dan Svanell och Rutger Barnekow 

med Åke Bogerius 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. Fasttställande av medlemsavgifter 

På förslag av styrelsen beslutade årsmötet att fastställa föreningens medlemsavgifter 

för år 2002 enligt följande: 

o 150 kronor för ungdom och pensionärer, 

o 300 kronor för vuxen, 

o 500 kronor för familj samt 

o 5 000 kronor för ständigt medlemskap. 

16. Övriga frågor  

o Förslag från Johan Björkman att, på ett tydligare sätt, koppla medlemskap och 

säsongsbiljett och kanske på detta sätt tydligare fokusera medlemsvärvningen. 

Styrelsen ska behandla frågan vidare. 

o Fråga från Pike Kollberg apropos möjligheten att betala till föreningen via 

autogiro. Styrelsen/kansliet ska fundera vidare på detta. 

o Förslag från årsmötet att det första året få dra av medlemsavgiften på 

säsongsbiljetten. Styrelsen ska bahandla frågan vidare. 

17. Hedersbetygelser 

Styrelseledamoten Pelle Kotschack fick emotta blommor för lång och trogen tjänst, 20 

år i fotbollsstyrelsen. 

18. Årets Djurgårdare 

Till årets Djurgårdare utsågs Nicklas Rasck, som högtidligen emottog vandringspriset. 

19. Årets DIF-insats 

Robert Pike Kollberg fick emotta plaketten för årets DIF-insats. 

20. Kurt Hammargrens minnesfond 

Patrick Amoah fick emotta årets stipendium ur Kurt Hammargrens minnesfond. 

21. Avslutning 

Föreningens omvalde ordförande Bo Lundquist avslutade årsmötet med att tacka alla 

som kommit till Stadion. 

Vid protokollet 

Torbjörn Althén 

Justeras 

Gunnar Lundqvist 

Olle Hellström 

Gösta Sandberg 


