
 

 

    Bromma den 8 december 2017 

 

Bästa Jockeyklubbsmedlemmar 

Så kan vi snart lägga galoppåret 2017, med bland annat det 100:e Derbyt och premiär för 

Jockeyklubbens Magic Million, till historien - några tävlingsdagar återstår på Bro Park - och 

se fram emot ett mer traditionellt tävlingsår 2018. 

Förslag på nya medlemmar skall vara JK tillhanda senast torsdag den 1 mars. För inval gäller 
att två medlemmar, som varit medlemmar i Jockeyklubben i minst 5 år, kan lämna förslag. 
Förslaget skall vara skriftligt och undertecknat av förslagsställarna och utöver en kortare 
presentation även innehålla uppgiften att den föreslagne informerats om såväl inträdes – 
som årsavgiftens storlek. Skrivelsen skickas till Jockeyklubben, c/o Wallén, Norrvägen 14, 
183 77 Täby. En scannad handling godtas och skickas till JK:s e-postadress: 
info@jockeyklubben.se 
 
Årsmötet kommer att avhållas LÖRDAGEN DEN 19 MAJ 2018 på Ulfsunda Slott i Bromma 
/Stockholm. Sammanträdet börjar kl. 18.00 och årsmötesmiddagen kl. 19.00. Save the date! 
Årsmöteshandlingar med sedvanlig protokollär/stadgeenlig information om årsmötet 
kommer i nästa medlemsbrev. Dessvärre har Svensk Galopp valt att förlägga JK:s 2000 gns 
till en måndag (28 maj), vilket förhindrar traditionen att ha årsmötet en lördag före 
kapplöpningarna på Bro Park; några tävlingar är ej heller planeradepå Bro Park den 20 maj. 
 
Det kommer att bli förändringar i styrelsens sammansättning från kommande årsmöte. 
Christer Norin, som varit ledamot av styrelsen och dess sekreterare från årsmötet 2010 och 
jag själv som haft uppdrag i styrelsen sedan 2011, de senaste åren som ordförande, 
meddelade valberedningen för ett år sedan att vi inte kandiderar/står till förfogande för 
ännu en mandatperiod. 
I övrigt utgår mandatperioden för Eva Wallén och Bengt Thomasson. Valberedningen har 
denna gång anlagt en imponerande tidshorisont och förslaget till styrelse från årsmötet 2018 
är klart. Nyval av Jan Kleerup (ordförande) och Solveig Stefansson samt omval av Bengt 
Thomasson och Eva Wallén. Mandatperioden för Louis De Geer, Eva Isacsson Sjunnesson 
respektive Christer Schildt utgår 2019. 
 
Styrelsen vill påminna dem som är ägare till ett sto med formtal 80 eller högre, att 25 000 kr 
i bidrag även för kommande betäckningssäsong lämnas till uppfödaren, då stoets första föl 
inregistreras som svenskfött.  
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Medlemsavgiften för 2018 är 700 kr (500 kr för 25-års medlemmar). Även om en faktura 
kommer att skickas separat, betrakta gärna detta brev som en påminnelse i förskott. 
Betalning skall ske till JK:s Bankgiro 5815-4741 med angivande av namn; för utomlands 
boende IBAN nr SE  24 5000 0000 0585 1103 1596 och BIC ESSESESS. Medlemmar som 
erhållit Jockeyklubbens förtjänstmärke erlägger ingen årsavgift. 
 
Dessvärre slarvas det i inte obetydlig omfattning med betalande av årsavgiften och - i 
förekommande fall - även med inträdesavgiften, vilket skapar ett onödigt merarbete för 
styrelsen. Styrelsen har beslutat att framdeles endast en påminnelse skall skickas ut, varför 
det finns skäl att understryka att den som inte betalt årsavgiften vid kalenderårets utgång 
upphör att vara medlem i Jockeyklubben enligt 3§, femte stycket, i stadgarna. 
 
Slutligen ett stort tack för i år med en önskan om Goda Jul- och Nyårshelger samt trevlig 
läsning av bifogat exemplar av ”Jockeyklubbens Dresser 1890 till 1960”.  
Ett samtidsdokument som skapats av Jockeyklubbens bibliotekarie Staffan Ohlsson. 
 
Med de bästa JK-hälsningar 
 
Björn Edgren 


