
 
                                                                                                                              
                                                                                                                            

 
 
 
     Bromma 8 december 
2015 
 
Bästa Jockeyklubbmedlemmar 
 
Det lackar mot jul och kalenderåret 2015 likaväl som Jockeyklubbens 125 år är snart historia. 
Året är också det sista för Täby Galopp även om det blir ett vintermeeting och ett par 
tävlingsdagar i april.  
Nästa år blir å andra sidan ett märkesår för Svensk Galopp (inte som juridisk person) som 
dels firar 200 år och dels öppnar en ny Stockholmsbana – Bro Park (!) som ligger knappt fyra 
mil nordväst om centrala Stockholm. Invigningen av Bro Park, som klubben blir en betydande 
sponsor för, med bl.a. ett eget tält, är planerad till den 19 juni och jag vill därför redan nu 
anmäla ett kommande brott mot stadgarna, då årsmötet med efterföljande middag kommer 
att hållas dagen innan, d.v.s. lördag den 18 juni och inte senast i maj som stadgarna 
föreskriver.  
 
Årsmötet kommer alltså att hållas 18 dagar för sent men i klassiska lokaler på KI. 
Klubbmästaren har preliminärt bokat ett antal rum på Scandic Park Hotell på Valhallavägen, 
som ligger rimligt nära KI. Dagen efter har JK chartrat en buss från hotellet till Bro Park för de 
medlemmar (med gäster) som avser att närvara vid invigningen och följa kapplöpningarna. 
 
Det är dags att tänka på att erlägga årsavgiften för 2016 som är oförändrad, 500 kronor (350 
kr för 25-års medlemmar). Även om en faktura kommer att skickas i separat e-post betrakta 
gärna detta brev som en påminnelse i förskott. Betalning skall ske till JK:s Bankgiro 5815-
4741 med angivande av namn.  
Tyvärr slarvas det med betalningen av årsavgiften, vilket medför onödigt arbete för 
sekreteraren, som har tillräckligt mycket att göra med klubbens ärenden, utan att behöva 
följa upp betalningar av årsavgifter med flera påminnelser.  Några få har dessvärre ännu inte 
betalat medlemsavgiften för i år och jag vill därför erinra om innehållet i 3 § sjätte stycket i 
stadgarna: ”Medlem, som utan giltig anledning underlåtit att erlägga årsavgift, upphör att 
vara medlem av klubben i och med utgången av det år för vilket avgift inte erlagts.”  Det 
duger således inte att betala årsavgiften i januari 2016 eller senare, gällande 2015, eftersom 
medlemskapet upphör den 31 december för dem som då inte betalat årets avgift. 
 
Till sist: Tack för i år och en önskan om Goda Jul- och Nyårshelger samt väl mött – om inte 
förr – 
den 18 och 19 juni 2016. 
 
Med de bästa JK-hälsningar 
 
 
 
Björn Edgren 


