
Protokoll årsmötet 2003  

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Djurgårdens IF Fotbollförening den 10 februari 2003 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 Hilding Lövdahl, Ivar Elgtorp och Bernt 

Edvinger 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 Hellström och Gösta 

Sandberg. 

6. Föredragning av verksamhetsberättelsen 

Bo Lundquist föredrog verksamhetsberättelsen för år 2002. Tommy Jacobsson 

redogjorde för status i Stadionfrågan samt det inledda samarbetet med Åtvidaberg. På 

uppmaning från Johan Björkman uppmanade årsmötet styrelsen att snabbt utreda och 

ta beslut i frågan om att endast medlemmar ska få köpa säsongsbiljetter. Torbjörn 

Althén presenterade spelar- och ledartrupp inför den kommande säsongen och 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 

2002 års överskott om 3 237 697 kronor balanseras i ny räkning. 

9. Styrelsens ansvarsfrihet 

Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2002. 

10. Val av föreningsordförande 

Årsmötet valde enhälligt Bo Lundquist till föreningsordförande för verksamhetsåret 

2003. 

11. Val av ordinarie styrelseledamöter 

Årsmötet valde Anders Beck-Friis, Lars Erbom, Christer Magnusson och Hans von 

Uthmann till ordinarie styrelseledamöter på två år. Torbjörn Althén, Per Kotschack 

och Ronald Åman 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: 



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. 

15. Övriga frågor 

På fråga om DIF U-fotboll uppmärksammat liknande problem med trakasserier som 

AIK i sin verksamhet, svarades nekande. Men U-fotbollens ansvariga har noggrann 

kontroll över detta och satsar bl a på utbildning i etik och moral för att minimera 

liknande händelser. 

16. Hedersbetygelser  

o Valberedningens ordförande Åke Bogerius fick emotta blommor för lång och 

trogen tjänst. 

o Lars Erbom avtackade de tre publikvärdarna Tomas Lindfors, David Nilsson 

och Henrik Nilsson som slutar. 

17. Årets Djurgårdare 

Till årets Djurgårdare utsågs Marcus Karlsson, som högtidligen emottog 

vandringspriset. 

18. Årets DIF-insats 

Christer Magnusson fick emotta plaketten för årets DIF-insats. 

19. Kurt Hammargrens minnesfond 

Mtaka Simba fick emotta årets stipendium ur Kurt Hammargrens minnesfond. 

20. 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 

 


