
	  	  	  Protokoll	  fört	  vid	  Jockeyklubbens	  årsmöte	  12	  maj	  2012	  på	  Täby	  Park	  Hotel	  

	  

§1	  Valdes	  Christina	  Odenberg	  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	  Stefan	  Ahlqvist	  och	  Jan	  Källse	  att	  jämte	  ordföranden	  justera	  protokollet.	  
	  
§4	  Konstaterades	  att	  årsmötet	  blivit	  behörigen	  utlyst.	  
	  
§5	  Årsredovisningen	  2011	  ansågs	  föredragen	  genom	  att	  den	  utsänts	  till	  medlemmarna	  före	  
årsmötet.	  	  Styrelsens	  skattmästare,	  Björn	  Edgren,	  redogjorde	  för	  anledningen	  till	  att	  Derby-‐	  
och	  Kriteriefonden	  samt	  Jockeyklubbens	  och	  Carl-‐Eric	  von	  Platens	  Stipendiefond	  har	  
avslutats	  under	  2011	  och	  medlen	  överförts	  till	  Jockeyklubben.	  Revisor	  Per	  Gustafsson	  
(KPMG)	  föredrog	  sina	  och	  Christer	  Gråbergs	  (medlem)	  revisionsberättelser	  avseende	  
Jockeyklubben,	  Derby-‐	  och	  Kriteriefonden	  samt	  Jockeyklubbens	  och	  Carl-‐Erik	  von	  Platens	  
Stipendiefond.	  	  
	  
§6	  Balansräkningarna,	  som	  de	  redovisats	  i	  Jockeyklubbens	  årsberättelse	  2011	  avseende	  
Jockeyklubben,	  Derby-‐	  och	  Kriteriefonden	  samt	  Jockeyklubbens	  och	  Carl-‐Erik	  von	  Platens	  
Stipendiefond,	  fastställdes.	  
	  
§7	  Beviljades	  styrelsen	  ansvarsfrihet.	  	  
	  
§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	  Christina	  Odenberg	  som	  ordförande	  på	  tre	  år,	  Christer	  Norin	  och	  Eva	  Wallén	  som	  
ordinarie	  styrelseledamöter	  på	  två	  år	  samt	  Håkan	  Birger	  som	  styrelsesuppleant	  på	  två	  år.	  
	  
§10	  Valdes	  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	  valdes	  som	  ordinarie	  Bo	  Ericsson	  (sammankallande),	  Lennart	  Linell,	  Ulla	  
Gråberg	  och	  som	  suppleant	  Staffan	  Rosén.	  
	  
§12	  Följande	  nya	  medlemmar	  valdes	  in	  i	  Jockeyklubben:	  Marie-‐Louise	  Andersson,	  Marianne	  
Dufwa,	  Anna	  Fischer,	  Tommy	  Gustafsson,	  Mårten	  Kask,	  Carl	  Johan	  Näsmark,	  Agne	  
Rudenstam,	  Elsa	  Schauman,	  Maja	  Sundström.	  
	  
	  
	  



§13	  En	  skrivelse	  från	  medlem	  avseende	  styrelsens	  arbete	  hade	  inkommit	  i	  laga	  tid.	  Styrelsen	  
har	  behandlat	  skrivelsen	  och	  sekreteraren	  redogjorde	  för	  styrelsens	  svar.	  En	  diskussion	  
utbröt	  avseende	  Jockeyklubbens	  roll	  avseende	  mjuka	  värden	  inom	  galoppsporten,	  
sammanfattade	  under	  begreppet	  kultur.	  Detta	  kommer	  inte	  att	  vara	  ett	  prioriterat	  område	  i	  
styrelsens	  arbete	  men	  väl	  vara	  ett	  ämne	  för	  framtida	  diskussioner	  och	  aktiviteter.	  	  	  
	  
§14	  En	  översiktlig	  budget	  för	  2012	  hade	  sänts	  ut	  till	  medlemmarna	  tillsammans	  med	  kallelse	  
till	  årsmötet.	  Budgeten	  föranledde	  ingen	  reaktion	  från	  årsmötet	  utan	  lades	  till	  handlingarna.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  
§15	  Ordföranden	  avslutade	  årsmötet,	  vilket	  pågått	  17.55	  till	  18.45.	  
	  
	  
Vid	  protokollet	   	   	   Justeras	  
	   	  
	  
Christer	  Norin	   Christina	  Odenberg	   Stefan	  Ahlqvist	   Jan	  Källse	  	  
Mötessekr	   	   Mötesordf	  


