
   Protokoll fört vid Jockeyklubbens årsmöte 7 maj 2011 på Täby Park Hotell 

 

§1 Valdes Björn Edgren enhälligt att leda förhandlingarna 
 
§2 En lista cirkulerades för medlemmarna att anteckna sin närvaro på. Denna lista användes 
sedan som röstlängd. 26 medlemmar deltog i årsmötet. 
 
§3 Valdes Finn Blichfeldt och Björn Zacke att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
§4 Konstaterades att årsmötet blivit behörigen utlyst. 
 
§5 Årsredovisningen 2010 ansågs föredragen genom att den utsänts till medlemmarna före 
årsmötet. Medlemmarna bereddes tillfälle att läsa revisionsberättelserna, vilka utdelades vid 
årsmötet, varefter Sven Tiberg begärde ordet, vid två tillfällen, för kompletterande 
upplysningar. I Gullbritt Gillborgs frånvaro föredrog Christer Gråberg (revisorssuppleant) 
Gillborgs motivering till sin revisionsberättelse avseende Jockeyklubben. Tiberg och  Gillborg 
föreslog, baserat på sina respektive granskningar, en översyn av de administrativa rutinerna 
samt kostnaderna i samband med styrelsemöten. Styrelsen har uttalat sin avsikt att 
genomföra den föreslagna översynen. Revisor Per Gustafsson (KPMG) föredrog sin och 
Gillborgs revisionsberättelser avseende Derby- och Kriteriefonden samt Jockeyklubbens och 
Carl-Erik von Platens Stipendiefond. 
 
§6 Balansräkningen, som den redovisats i Jockeyklubbens årsberättelse 2010 avseende 
Jockeyklubben, Derby- och Kriteriefonden samt Jockeyklubbens och Carl-Erik von Platens 
Stipendiefond, fastställdes. 
 
§7 Beviljades styrelsen ansvarsfrihet. På ordförandens fråga om årsmötet var enhälligt, 
reserverade sig Sven Tiberg och Lars Tiberg mot beslutet. 
  
§8 Fastställdes årsavgiften för 2012 till 500 kr. Medlem som varit medlem i 25 år betalar 350 
kr. Medlem som tilldelats Jockeyklubbens förtjänstmärke betalar ingen årsavgift. 
 
§9 Valdes Björn Edgren som ordinarie styrelseledamot på två år, Christer Schildt som 
ordinarie styrelseledamot på två år, Eva Isacsson-Sjunnesson som styrelsesuppleant på två år 
samt Benny Carlsson (fyllnadsval) som styrelsesuppleant på ett år. 
 
§10 Valdes Revisor Per Gustafsson (KPMG) och medlemmen Christer Gråberg som revisorer 
samt Revisor Åsa Malmborg (KPMG) och medlemmen Staffan Ohlsson som 
revisorssuppleanter. 
 
§11 Till valberedning valdes som ordinarie Bo Ericsson (sammankallande), Lennart Linell, Ulla 
Gråberg och som suppleant Staffan Rosén. 
 
§12 Följande nya medlemmar valdes in i Jockeyklubben: Nils-Otto Bernerup, Anders 
Clemensson, Stefan Friborg, Jan Källse, Fredrik Reuterskiöld, Mathias Schildt. 



 
§13 Ett skriftligt förslag från medlem hade inkommit i laga tid. Förslaget, som sänts ut till 
medlemmarna, innehåller idéer och synpunkter på styrelsens arbetssätt samt förslag till 
medlemsaktiviteter. Styrelsen har kortfattat behandlat skrivelsen och kommer att ha den 
som en punkt på dagordningen vid nästa ordinarie styrelsemöte. 
 
§14 Årsmötet uppdrog åt styrelsen att undersöka i vad mån Jockeyklubben kan övergå till att 
sända ut medlemsinformation över nätet i stället för via post. Årsmötet uttryckte också en 
önskan att en översiktlig budget för nästkommande verksamhetsår presenteras vid 2012 års 
årsmöte.  
       
§15 Ordföranden avslutade årsmötet, vilket pågått 18.00 till 19.35. 
 
 
Vid protokollet   Justeras  
 
Christer Norin Björn Edgren  Finn Blichfeldt Björn Zacke  
Mötessekr  Mötesordf 


