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Så	  närmar	  sig	  vårt	  årsmöte,	  som	  kommer	  att	  äga	  rum	  LÖRDAGEN	  DEN	  4	  MAJ	  PÅ	  K1	  
MÄSS,	  STOCKHOLM.	  Sammanträdet	  på	  eftermiddagen	  börjar	  kl	  18.00	  och	  
årsmötesmiddagen	  kl	  19.00.	  	  
Årsmöteshandlingar	  och	  middagsmenyn	  kommer	  i	  nästa	  medlemsbrev.	  BOKA	  IN	  
ÅRSMÖTESLÖRDAGEN	  4	  MAJ	  I	  ERA	  ALMANACKOR!!	  	  	  	  
	  
Söndagen	  den	  5	  maj	  kommer	  att	  gå	  i	  JK:s	  tecken	  då	  JK	  Hurdle	  kommer	  att	  avridas.	  Vi	  
skall	  också	  ha	  något	  bubblande	  i	  klubbrummet	  för	  våra	  medlemmar.	  	  	  För	  inval	  av	  nya	  
medlemmar	  ser	  vi	  gärna	  att	  vi	  får	  förslag	  från	  våra	  nuvarande	  medlemmar.	  Liksom	  
tidigare	  gäller	  att	  två	  medlemmar,	  som	  varit	  med	  i	  Jockeyklubben	  i	  minst	  5	  år,	  kan	  
lämna	  förslag	  på	  ny	  medlem.	  Om	  ni	  har	  en	  lämplig	  kandidat,	  någon	  som	  verkat	  positivt	  
för	  den	  svenska	  galoppsporten	  och	  /	  eller	  den	  ädla	  hästaveln,	  så	  hör	  av	  er!	  Förslaget	  
skall	  vara	  skriftligt	  och	  vara	  Jockeyklubben	  tillhanda	  senast	  fredag	  8	  mars	  2013	  under	  
adress	  Jockeyklubben,	  Box	  29,	  183	  21	  Täby.	  	  	  	  
	  
Det	  är	  dags	  att	  erlägga	  årsavgiften	  för	  2013	  som	  är	  oförändrad	  500	  kr.	  Medlemmar	  som	  
varit	  med	  i	  Jockeyklubben	  i	  minst	  25	  år	  erlägger	  350	  kr	  i	  årsavgift.	  Medlemmar	  som	  
erhållit	  Jockeyklubbens	  förtjänstmärke	  erlägger	  ingen	  avgift.	  Avgiften	  sätts	  in	  på	  
Jockeyklubbens	  PG-‐konto	  558	  38-‐7.	  För	  utomlands	  boende	  medlemmar	  är	  IBAN	  nr	  SE	  
80	  9500	  0099	  6026	  0055	  8387	  och	  SWIFT	  NDEASESS.	  Gör	  gärna	  en	  notering	  bland	  
räkningarna,	  så	  är	  det	  lättare	  att	  komma	  ihåg	  avgiften!	  Glöm	  inte	  att	  ange	  avsändare!	  	  
	  
Styrelsen	  vill	  också	  påminna	  er	  som	  är	  ägare	  eller	  uppfödare	  till	  ett	  sto	  med	  formtal	  80	  
eller	  högre,	  att	  25	  000	  kr	  i	  bonus	  tilldelas	  uppfödaren	  då	  stoets	  första	  föl	  inregistreras	  
som	  svenskfödd.	  Vi	  hoppas	  på	  detta	  sätt	  stimulera	  till	  viljan	  att	  behålla	  goda	  ston	  i	  
svensk	  avel.	  	  	  Jockeyklubben	  finns	  nu	  på	  Facebook.	  Ni	  som	  har	  tillgång	  till	  Facebook	  kan	  
ansluta	  er	  till	  JK’s	  sida	  och	  därmed	  få	  möjlighet	  att	  ta	  del	  av	  och	  deltaga	  i	  
informationsflödet	  från	  Jockeyklubben.	  Kontakta	  Eva	  Isacsson-‐Sjunnesson	  om	  ni	  
behöver	  assistans	  med	  anslutning	  till	  Facebook.	  	  	  
	  
Än	  en	  gång	  ber	  jag	  dig	  boka	  in	  årsmötet	  och	  önskar	  dig	  en	  god	  fortsättning	  på	  vårt	  
galoppår!	  	  	  Christina	  Odenberg	  ordförande	  


