
   

 

 Protokoll fört vid Jockeyklubbens årsmöte 18 juni 2016 på K1 

 
§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. 35 medlemmar deltog i årsmötet. 
 
§3 Valdes Stefan Ahlqvist och Jesko von Koenigsegg att jämte ordföranden justera 
protokollet. 
 
§4 Konstaterades att årsmötet blivit behörigen utlyst. 
 
§5 Årsredovisningen 2015 ansågs föredragen genom att den utsänts till 
medlemmarna före årsmötet.  Björn Eklund anmälde att han saknade uppgift i 
årsredovisningen gällande att kungen vid jubileumsmiddagen förärades boken 
”Jockeyklubben 125 år”. 
Christer Gråberg anmälde att revisionen inte föranlett någon anmärkning samt att 
revisorerna tillstyrkt, dels att balansräkningen fastställs som den intagits i 
årsredovisningen och dels att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
 
§6 Balansräkningen, som den intagits i årsredovisningen, fastställdes. 
 
§7 Beviljades styrelsen ansvarsfrihet.  
 
§8 Fastställdes årsavgiften för 2017 till 700 kr. Medlem som varit medlem i 25 år 
betalar 500 kr. Medlem som tilldelats Jockeyklubbens förtjänstmärke betalar ingen 
årsavgift. 
 
§9 Valdes Bengt Thomasson som styrelseledamot i två år. Omvaldes Christer Norin 
som  styrelseledamot på två år samt Eva Wallén som styrelseledamot på två år. 
 
§10 Omvaldes 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 omvaldes som ordinarie Ulla Gråberg (sammankallande), 
Fredrik Reuterskiöld och Margareta Näsmark och som suppleant omvaldes Staffan 
Rosén. 
 
§12 Följande nya medlemmar valdes in i Jockeyklubben: Lisbeth Bolin, Josephine 
Chini,  



Bo Gillborg, Juliana Jarlsbo, Karolin Jeppsson, Roland Johansson, Jessica Long, 
Christina Strömfelt, Karin Vikner, Waleed Zawawi. 
 
§13 Beslöt mötet att enhälligt tillstyrka dels förslag till stadgeändringar enligt utsänt 
förslag (bilaga) dels vid mötet framlagt förslag om redaktionell ändring av 13 § femte 
punkten (”Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse”) (första gången). 
 
§14 Ordföranden avslutade årsmötet, vilket pågått 18.00 till 18.40. 
 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
Christer Norin             Björn Edgren        Stefan Ahlqvist          Jesko von Koenigsegg 


