Protokoll fört vid Jockeyklubbens årsmöte 19 maj 2018 på Ulfsunda Slott,
Bromma
§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. 28 medlemmar deltog i årsmötet (Bilaga 1).
§3 Valdes Björn Eklund och Bo Ericsson att jämte ordföranden justera protokollet.
§4 Konstaterades att årsmötet blivit behörigen utlyst.
§5 Årsredovisningen 2017 ansågs föredragen genom att den utsänts till medlemmarna före
årsmötet. Revisorerna hade anmält att revisionen inte föranlett någon anmärkning, samt att
de tillstyrkt, dels att balansräkningen fastställs som den intagits i årsredovisningen och dels
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen bilägges protokollet (Bilaga 2).
§6 Balansräkningen, som den intagits i årsredovisningen, fastställdes.
§7 Beviljades styrelsen ansvarsfrihet.
§8 Fastställdes årsavgiften för 2018 till 700 kr. Medlem som varit medlem i 25 år betalar 500
kr. Medlem som tilldelats Jockeyklubbens förtjänstmärke betalar ingen årsavgift.
§9 Valdes Jan Kleerup som ordförande i tre år. Valdes Solveig Stefansson som
styrelseledamot i två år. Omvaldes Bengt Thomasson och Eva Wallén som styrelseledamöter
i 2 år.
§10 Omvaldes Revisor Per Gustafsson (KPMG) och medlemmen Per Jardetun som revisorer
på ett år samt Revisor Åsa Malmborg (KPMG) och medlemmen Staffan Ohlsson som
revisorssuppleanter på ett år.
§11 Till valberedning valdes som ordförande/sammankallande Christina Odenberg och som
ordinarie Roger Asp och Leif Wretman. Under årsmötet framkom att den föreslagne
suppleanten inte bekräftat att han åtagit sig uppdraget. Något annat förslag framfördes ej,
varför uppdraget som suppleant tills vidare är vakant.
§12 Följande nya medlemmar valdes in i Jockeyklubben: Fransisco Castro, Mats Jörndahl,
Johan Petersson, Hans von Schreeb och Anders Östberg.

§13 Beslöt mötet att enhälligt tillstyrka förslag till stadgeändringar enligt utsänt förslag
(Bilaga 3).
§14 Ordföranden avslutade årsmötet, vilket pågått 18.03 till 18.30.
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