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Val av ordforande att leda forhandlingarna. 
Valdes sittande ordforande, Jan Kleerup, att leda forhandlingarna. 

Upprattande och justering av rostlangd. 
En lista cirkulerades for medlemmarna att anteckna sin narvaro. Beslots att denna lista 
anvandes som rostlangd. 28 medlemmar deltog i stamman. Bilaga 1 

Val av tva justeringsman. 
Valdes Stig Stefansson och Bjorn Ekiund att jamte ordforanden justera protokollet. 

Fraga om sammantradet blivit behdrigen utiyst. 
Det konstaterades att sammantradet blivit behorigen utiyst. 

Foredragning av styrelseberattelse och revionsberattelse. 
Arsredovisningen for 2018 har tidigare sants ut till medlemmarna fore stamman och 
ansags darfor foredragen. Revisorerna anmalde att revisionen inte foranlett nagon 
anmarkning samt att de tillstyrker att beviija styrelsen ansvarsfrihet. 
Revisionsberattelsen ar bilaga 2. 

Fraga om faststallande av balansrakning. 
Balansrakningen som den intagits i arsredovisningen faststalldes. 

Fraga om beviljande av ansvarsfrihet for styrelsen. 
Styrelsens beviljandes ansvarsfrihet for rakenskapsaret 2018. 

Faststallande av arsavgift. 
Arsavgiften faststalldes for 2019 till 700 kronor. Medlem som varit medlem i 25 ar 
betalar 500 kronor. Medlem som tilldelats Jockeyklubbens fortjanstmarke betalar inte 
nagon arsavgift. 

Val av styrelse. 
Eva Isacsson Sjunnesson och Louis De Geer hade avbojt omval. Som nya ledamoter, 
enligt valberedningens forslag, antogs Mats Genberg och Ivan Sjoberg i tva ar. 

I. Val av revisorer. 
Enligt valberedningens forslag omvaldes Per Gustafsson (KPMG) och medlemmen Per 
Jardetun, suppleant Asa Malmborg (KPMG). 

. Val av valberedning. 
Till valberedningen valdes Leif Wretman (sammankallande), Hakan Birger samt Roger 
Asp. 
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12. Inval av nya medlemnnar. 
Foljande nya nnedlemmar valdes in i Jockeyklubben 
Lars Ekmark 
Erik Ivares 
Jacob Laurin 
Maj LisJeppsson Marttorp 
Viceka Ruter 
Jessica Jankerup 
Roland Egnestam 
Anders Zackres 
Jan Stachowicz 
Per-Ake Ragnarsson 
Nina Hedenlund 

13. Behandling av inkomna forslag samt styrelsens forslag till andring av stadgarna. 
Inga inkomna forslag. Motet beslot att tillstyrka forslaget till stadgeandring en andra 
gang. 

Vid protokolle Justeras 
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Till arsmotet I Jockeyklubben, org. nr 802001-6260 

Rapport om arsredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfort revision av arsredovisningen for Jockeyklubben avseende rakenskapsaret 2018. 

Enligt var uppfattning har Arsredovisningen upprattats i enlighet med arsredovisningslagen och ger en i alia vasentliga avseenden rattvisande 
bild av klubbens finansielia stallning per den 31 december 2018 och resultatet for rakenskapsaret. F6rvaltningsberattelsen ar fdrenlig med 
arsredovisningens ovriga delar. 

Vi tillstyrker darfor att arsmotet faststailer resultatrakningen och balansrakningen for klubben 

Grund for u t ta landen 

Vi har utfort revisionen i enlighet med god revisionssed i Sverige Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs narmare i avsnitten Den 
auktoriserade revisorns ansvar respektive Fortroenderevisorns ansvar 
Vi ar i enlighet med god revisorssed i Sverige oberoende i forhallande till klubben. Jag som auktoriserad revisor har levt upp till mitt yrkese-
tiska ansvar och fortroenderevisorn till sitt etiska ansvar i enlighet med gailande krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar andamalsenliga och tillrackliga som grund for vara uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det ar styrelsen som har ansvaret for att arsredovisningen upprattas 
och for att den ger en rattvisande bild i enlighet med Arsredovisnings
lagen. Styrelsen ansvarar aven for den interna kontroll som den be-
domer nodvandig for att kunna uppratta en arsredovisning som inte 
innehaller vasentligen missvisande uppgifter. 

Vid upprattandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen for bedd-

ningen av klubbens fdrmaga att kunna fortsStta med sin verksamhet. 
Styrelsen upplyser vidare om eventuella forhallanden som negativt 
riskerar att kunna paverka fonnagan att fortsatta med verksamheten 
och fdrutsattningarna for att kunna utgS fran antagande om fortsatt 
drift. Antagande om fortsatt drift gors inte om beslut har fattats om att 
avveckia verksamheten 

Den auktoriserade revisorns ansvar 
Jag ska utfdra revisionen i enlighet med International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Syftet ar att uppna en 
rimlig grad av sakerhet om att arsredovisningen som helhet inte inne
haller vasentligen missvisande uppgifter. Rimlig sakerhet ar en hog 
grad av sakerhet men utgor ingen garanti for att en revision utford i 
enlighet med ISA och god revisionssed i Sverige alltid skulle upptac-
ka en missvisande uppgift i arsredovisningen. Missvisande uppgifter 
kan uppkomma till foljd av oegentiigheter, misstag el lerfel och anses 
vara vasentliga om de enskilt eller t i l lsammans rimligen kan forvan-
tas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar pa grundval 
av arsredovisningen. 

Vid utfSrande av revision i enlighet med ISA anvander jag profess-
ionellt omdome och intar ett professionellt skeptiskt fdrhallningssatt 

Darutdver 

— identifierar och beddmer jag rtskerna for uppkomst av missvi
sande uppgifter i arsredovisningen, utformar och vidtar gransk-
ningsatgarder bland annat utifran dessa risker samt inhamtar re
visionsbevis som ar andamalsenliga och tillrackliga som grund 
for mina uttalanden. Risken for att inte upptacka en missvisande 
uppgift som uppkommit till foljd av oegentiigheter ar hdgre an om 
orsaken ar misstag eller fel da oegentiigheter kan innefatta age-
rande i maskopi, fdrfalskning, avsiktliga utelamnanden. felaktig 
information eller asidosattande av intern kontroll. 

— skapar jag mig forstaelse av den del av fdreningens interna kon
troll som har betydelse for revisionen i syfte att utforma gransk-
ningsatgarder som ar lampliga med hSnsyn till omstandighet-
erna, Syftet ar inte att uttala mig om effektiviteten i den interna 
kontrollen i sig 

— utvarderar jag lampligheten av de redovisningsprinciper som till-
lampas samt rimligheten i de styrelsens uppskattningar som 
gjorts vid upprattandet av arsredovisningen. 

— tar jag stallning till lampligheten av att styrelsen vid upprattandet 
av arsredovisningen utgar frSn antagande om fortsatt drift. Jag 
tar aven stallning till om det finns vasentliga osakerhetsfaktorer 
avseende handelser eller fdrhallanden som kan leda till bety-
dande tvivel om klubbens fdrmaga att fortsatta med sin verksam
het. Finns sadana faktorer ska jag i revisionsberattelsen rikta 
uppmarksamhet mot de upplysningar i Arsredovisningen som av-
ser dessa faktorer. Ar sadana upplysningar otillrackliga ska jag 
modifiera uttalandet om arsredovisningen. Mina slutsafser base-
ras pa de revisionsbevis som inhamtas fram till avgivande av re
visionsberattelsen. Framtida handelser eller forhallanden kan 
komma att medfdra att klubben likval inte langre skulle kunna 
fortsatta med sin verksamhet. 

— utvarderar jag den dvergripande presentationen, strukturen och 
innehallet i arsredovisningen och om Arsredovisningen Aterger 
de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Jag maste infonnera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten for den Jag maste ocksa 
informera om betydelsefulla iakttagelser som gjorts under revisionen, 
daribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som 
identifierats. 

Fortroenderevisorns ansvar 
Fortroenderevisorns ansvar ar att utfora en revision eniigt revisionslagen 
rimlig grad av sakerhet om att Arsredovisningen har upprattats i enlighet 
de bild av fdreningens resultat och stallning. 

och danmed enligt god revisionssed i Sverige. Syftet ar att uppna en 
med arsredovisningslagen och att arsredovisningen ger en rattvisan-
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Rapport i ovrigt enligt lag 
Uttalande 
Utover var revision av Arsredovisningen har vi utfdrt revision av styrelsens forvaitning for Jockeyklubben under rakenskapsaret. 

Vi tillstyrker att fdreningsstamman beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for rakenskapsaret. 

Grund for u t ta lande 

Vi har utfdrt revisionen i enlighet med god revisionssed i Sverige. Vart ansvar enligt denna besknvs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar 
i enlighet med god revisorssed i Sverige oberoende i forhallande till fdreningen Vi har i ovrigt levt upp till dels som auktoriserad revisor det 
yrkesetiska ansvaret, dels som fdrtroenderevisor det etiska ansvaret, enligt gailande krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar andamalsenliga och tillrackliga som grund for vArt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det ar styrelsen som har ansvaret for fdrvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Syftet med revisionen av fdrvaltningen ar att inhamta revisionsbevis 
for att med en rimlig grad av sakerhet kunna beddma om nAgon sty-
relseledamot i nAgot vAsentligt avseende fdretagit nagon Atgard eller 
gjort sig skyldig till nagon fdrsummelse som kan fdranleda ersatt-
ningsskyldighet gentemot fdreningen. 

Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet men utgdr ingen garanti 
for att en revision som utfdrs i enlighet med god revisionssed i Sve
rige alltid skulle upptacka Atgarder eller fdrsummelser som kan fdran
leda ersattningsskyldighet gentemot fdreningen. 

Vid utfdrande av revision i enlighet med god revisionssed i Sverige 

anvands omddme och intas ett professionellt skeptiskt fdrhAllnings-
satt. Granskningen av fdrvaltningen grundar sig framst pA revisionen 
av rAkenskapema. Vilka ti l lkommande granskningsAtgArder som ut
fdrs baseras pA beddmningar med utgAngspunkt i risk och vasentlig-
het. Det innebar att vi fokuserar granskningen pa sAdana Atgarder. 
omraden och fdrhAllanden som ar vasentliga for verksamheten och 
dar avsteg och dvertradelser skulle ha sarskild betydelse fdr fdre
ningens situation. Vi gar igenom och prdvar fattade beslut. besluts-
underlag, vidtagna atgarder och andra fdrhAllanden som ar relevanta 
fdr vArt uttalande om ansvarsfrihet. 

Stockholm den S'^ l y . " ZciO 

Per Gustafsson 

Auktoriserad revisor 
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