
	  	   	  

	  Protokoll	  fört	  vid	  Jockeyklubbens	  årsmöte	  4	  maj	  2013	  på	  K1	  mäss	  

§1	  Valdes	  Christina	  Odenberg	  att	  leda	  förhandlingarna.	  
	  
§2	  En	  lista	  cirkulerades	  för	  medlemmarna	  att	  anteckna	  sin	  närvaro	  på.	  Denna	  lista	  användes	  
sedan	  som	  röstlängd.	  31	  medlemmar	  deltog	  i	  årsmötet.	  
	  
§3	  Valdes	  Ulla	  Gråberg	  och	  Lennart	  Linell	  att	  jämte	  ordföranden	  justera	  protokollet.	  
	  
§4	  Konstaterades	  att	  årsmötet	  blivit	  behörigen	  utlyst.	  
	  
§5	  Årsredovisningen	  2012	  ansågs	  föredragen	  genom	  att	  den	  utsänts	  till	  medlemmarna	  före	  
årsmötet.	  	  	  
	  
§6	  Balansräkningarna,	  som	  de	  redovisats	  i	  Jockeyklubbens	  årsberättelse	  2012	  fastställdes.	  
	  
§7	  Beviljades	  styrelsen	  ansvarsfrihet.	  	  
	  
§8	  Fastställdes	  årsavgiften	  för	  2013	  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	  och	  Christer	  Schildt	  som	  ordinarie	  styrelseledamöter	  på	  två	  år	  samt	  
Eva	  Isacsson	  Sjunnesson	  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	  Ulla	  Gråberg	  (sammankallande),	  Lennart	  Linell,	  
Margareta	  Näsmark	  och	  som	  suppleant	  Staffan	  Rosén.	  
	  
§12	  Följande	  nya	  medlemmar	  valdes	  in	  i	  Jockeyklubben:	  Kenneth	  Bondesson,	  Per	  Jardetun,	  
Louis	  de	  Geer,	  Maria	  de	  Geer,	  Inge	  Knutsson,	  Carl	  Michael	  von	  Quitzow,	  Janos	  Tandari,	  
Annelie	  Telford.	  
	  
§13	  En	  skrivelse	  från	  medlem	  avseende	  Jockeyklubbens	  framtida,	  aktiva	  satsningar	  
redovisades	  av	  styrelsen	  och	  följdes	  av	  en	  diskussion.	  Årsmötet	  förklarade	  sig	  positivt	  att	  
fortsatt	  undersöka	  föreslagna	  aktiviteter,	  främst	  införskaffandet	  av	  en	  mekanisk	  
hästsimulator	  som	  skulle	  kunna	  användas	  av	  både	  professionella	  som	  oerfarna	  ryttare.	  
Medlemmarna	  Kjell	  Sjöberg	  (i	  brev	  som	  förslagsställare),	  Anna	  Fischer	  och	  Bo	  Ericsson	  
förklarade	  sig	  villiga	  att	  ingå	  i	  en	  arbetsgrupp	  för	  vidare	  analys	  av	  ärendet.	  	  	  
	  
§14	  Ordföranden	  avslutade	  årsmötet,	  vilket	  pågått	  18.00	  till	  18.48.	  
	  
Vid	  protokollet	   	   	   Justeras	  
Christer	  Norin	   Christina	  Odenberg	   Ulla	  Gråberg	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lennart	  Linell	  	  
Mötessekr	   	   Mötesordf	  


