Protokoll fört vid Jockeyklubbens årsmöte 17 maj 2014 på Hotel
Skeppsholmen

§1 Valdes Christina Odenberg att leda förhandlingarna.
§2 En lista cirkulerades för medlemmarna att anteckna sin närvaro på. Denna lista
användes sedan som röstlängd. 30 medlemmar deltog i årsmötet.
§3 Valdes Kerstin Helander och Leif Wretman att jämte ordföranden justera protokollet.
§4 Konstaterades att årsmötet blivit behörigen utlyst.
§5 Årsredovisningen 2013 ansågs föredragen genom att den utsänts till medlemmarna
före årsmötet.
§6 Balansräkningarna, som de redovisats i Jockeyklubbens årsberättelse 2013
fastställdes.
§7 Beviljades styrelsen ansvarsfrihet.
§8 Fastställdes årsavgiften för 2013 till 500 kr. Medlem som varit medlem i 25 år betalar
350 kr. Medlem som tilldelats Jockeyklubbens förtjänstmärke betalar ingen årsavgift.
§9 Omvaldes Christer Norin och Eva Wallén som ordinarie styrelseledamöter på två år
samt Håkan Birger som styrelsesuppleant på två år.
§10 Omvaldes Revisor Per Gustafsson (KPMG) och medlemmen Christer Gråberg som
revisorer på ett år samt Revisor Åsa Malmborg (KPMG) och medlemmen Staffan
Ohlsson som revisorssuppleanter på ett år.
§11 Till valberedning omvaldes som ordinarie Ulla Gråberg (sammankallande) och
Margareta Näsmark samt valdes Fredrik Reuterskiöld att efterträda Lennart Linell som
avsade sig omval. Som suppleant omvaldes Staffan Rosén.
§12 Följande nya medlemmar valdes in i Jockeyklubben: Mikael Almén, Per-Robert
Bachrach, Hans Hansson, Sebastian Lembke.

§13 Beslöts om följande ändringar i Jockeyklubbens stadgar:
§3 Förslag till inval skall skriftligen, undertecknat av två medlemmar, vilka själva bör ha
tillhört klubben i minst 5 år, tillställas sekretariatet senast den 1 mars.
§3 Inval sker genom sluten omröstning om det yrkas.

§4 och §8 För Jockeyklubben skall finnas en styrelse bestående av ordförande och
sex övriga ledamöter. All skrivning om suppleanter utgår.
§13 Texten utgår och ersätts av text i §14.
§14 Projektet gällande införskaffande av en mekanisk hästsimulator, vilket sjösattes vid
Jockeyklubbens årsmöte 2013, informerades om av medlemmen Kjell Sjöberg. Med den
turbulens och dåliga ekonomi som råder inom Svensk Galopp för närvarande har
förutsättningar inte funnits för att driva projektet i hamn. Fortsatt arbete planeras om
förutsättningarna för galoppens verksamhet förändras.
§15 Ordföranden avslutade årsmötet, vilket pågått 18.00 till 18.45.
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