
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Djurgårdens IF Fotbollförening  

den 11 mars 2008 på Stockholm Stadion 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

§ 1. Fastställande av röstlängd för mötet 

Förslag till röstlängd godkändes. Noterades att 67 röstberättigade medlemmar var närvarande. 

 

 

§ 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 att leda årsmötet. 

  

 

§ 5. Val av mötessekreterare 

Till sekreterare utsågs Stefan Alvén. 

 

 

§ 6. Val av två justerare 

Till att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet utsågs Olle Hellström och Christer 

Forsberg. 

 

 

§ 7. Föredragning av verksamhetsberättelsen 

Bo Lundquist föredrog verksamhetsberättelsen för år 2007. Konstaterades att året har varit 

både sportsligt och ekonomiskt framgångsrikt.  

 

 

§ 8. Föredragning av revisorernas berättelse 

Bengt E. Lindbergh föredrog revisorernas rapport för 2007. 

 

 

§ 9. Fastställande av balans- och resultaträkning 

Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och 

balansräkning samt att följa styrelsens förslag att balanserad vinst från föregående år om 

11 320 768 kronor, jämte årets resultat om 1 177 004 kronor, överförs i ny räkning. 

 

 

§ 10. Styrelsens ansvarsfrihet 

Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007. 

 



§ 11. Val av föreningsordförande för en tid av ett år 

Årsmötet valde enhälligt Bo Lundquist till föreningsordförande för verksamhetsåret 2008. 

 

 

§ 12. Val av minst 2 styrelseledamöter för en tid av två år 

Årsmötet omvalde Ellinor Persson på två år samt valde Torbjörn Althén, Gustaf Törngren och 

Yvonne Strömberg till nya ordinarie styrelseledamöter på två år. Noterades att Dan Svanell, 

Martin Selin och Lars-Erik Sjöberg fortsätter som ordinarie ledamöter i styrelsen ytterligare 

ett år eftersom de valdes på två år vid förra årsmötet.  

 

Noterades att Valberedningen föreslår DIF FF:s styrelse att utse följande personer till styrelse 

i DEF AB: 

 

Ordförande: Bo Lundquist 

Ledamöter: Torbjörn Althén 

 Per Bouveng 

 Tommy Jacobson 

 Ronald Åman 

 

 

§ 13. Val i förekommande fall av styrelsesuppleanter för en tid av ett år 

Årsmötet valde att inte utse några styrelsesuppleanter. 

 

 

§ 14. Val av valberedning 

Till valberedning utsåg årsmötet Anders Beck-Friis, Leif Nilsson och Jan Peder Norstedt, med 

Anders Beck-Friis som sammankallande. 

 

 

§ 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

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 styrelsen 

Styrelsen hade inga ärenden att presentera. 

 

 

§ 18. Motioner 

Noterades att inga motioner hade inkommit. 

  



§ 19. Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp. 

 

 

§ 20. Årets Djurgårdare 

Till årets Djurgårdare utsågs Mattias Jonson.  

 

 

§ 21. Årets DIF-insats 

Utmärkelsen Årets DIF-insats gick till Gunilla Karlsson och Doris Dunkel-Ramstedt. 

 

 

§ 22. Kurt Hammargrens minnesfond 

Viktor Catenacci fick ta emot årets stipendium ur Kurt Hammargrens minnesfond. 

 

 

§ 23. Pris från Johan Björkmans Stiftelse 

Ernesto Sapun, Emil Hedestig, Alexandra Wohlfart, Freddie Andersson och Carl Kylengren 

fick ta emot årets pris ur Johan Björkmans Stiftelse. 

 

 

§ 24. 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           Christer Forsberg 

 

 
 

 


