STYRELSENS FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING

Styrelsen föreslår till följd av att Bolaget från 2017 ska fakturera klubbens medlemmar såväl
medlems- som spelrättsavgifter följande stadgeändring.
Nuvarande skrivning i § 10
10 § Medlemskap
Medlemskapet är personligt och beviljas, under förutsättning att eventuell fastställd begränsning
(se nedan) ej överskrids, automatiskt vid erläggande av den årliga medlems- och spelrättsavgiften.
Antalet medlemmar kan, efter skriftlig överenskommelse med Avtalsparten, begränsas.
Styrelsen ska i det fall olika former av medlemskap erbjuds, besluta om förutsättningar för dessa i
samråd med Avtalsparten.
Medlemmarna ska årligen erlägga en avgift till Klubben bestående av dels en medlemsavgift och
dels en spelrättsavgift, vilken regleras i särskilt avtal med den som upplåter spelrätt till klubben.
Avgiften ska erläggas senast den 1 mars (spelåret). Medlem som inte erlagt avgiften den 1 mars
utesluts (se 12§) omedelbart ur Klubben om inte särskilda skäl föreligger. Medlem kan betala
avgiften månadsvis i tolv månader via autogiro.
Person kan nekas medlemskap endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller
omfattningen av Klubbens verksamhet eller om det kan antas att personen kommer att motarbeta
Klubbens ändamål eller intressen.
Beslut att neka person medlemskap ska fattas av styrelsen i samråd med Avtalsparten. I beslutet,
som ska protokollföras, ska skälen redovisas och vad personen har att iakttaga enligt 15 kap. RF:s
stadgar om han/hon önskar överklaga beslutet.
Beslutet om nekat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den
dag då beslutet meddelades enligt reglerna i RF:s stadgar.
Genom beslut av årsmöte får person på förslag av en enhällig styrelse utses till hedersmedlem i
Klubben.
Förslag till ny skrivning (ny skrivning med röd text)
10 § Medlemskap
Medlemskapet är personligt och beviljas, under förutsättning att eventuell fastställd begränsning
(se nedan) ej överskrids, automatiskt vid erläggande av den årliga medlems- och spelrättsavgiften.
Antalet medlemmar kan, efter skriftlig överenskommelse med Avtalsparten, begränsas.
Styrelsen ska i det fall olika former av medlemskap erbjuds, besluta om förutsättningar för dessa i
samråd med Avtalsparten.
Medlemmarna ska årligen erlägga en medlemsavgift till Klubben. Avgiften ska, tillsammans med
den spelrättsavgift som erläggs till Bolaget, erläggas senast den 1 mars (spelåret). Medlem som

inte erlagt dessa avgifter den 1 mars utesluts (se 12§) omedelbart ur Klubben om inte särskilda
skäl föreligger. Medlem kan betala avgifterna månadsvis i tolv månader via autogiro
Person kan nekas medlemskap endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller
omfattningen av Klubbens verksamhet eller om det kan antas att personen kommer att motarbeta
Klubbens ändamål eller intressen.
Beslut att neka person medlemskap ska fattas av styrelsen i samråd med Avtalsparten. I beslutet,
som ska protokollföras, ska skälen redovisas och vad personen har att iakttaga enligt 15 kap. RF:s
stadgar om han/hon önskar överklaga beslutet.
Beslutet om nekat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den
dag då beslutet meddelades enligt reglerna i RF:s stadgar.
Genom beslut av årsmöte får person på förslag av en enhällig styrelse utses till hedersmedlem i
Klubben.
Vidare föreslås ändring av § 27 Åligganden då nuvarande skrivning avseende styrelsens skyldighet
att förbereda höst- och vårmöte inte länger är aktuellt då dessa möten har ersatts av ett årsmöte .
Nuvarande skrivning i § 27
27 § Åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens
angelägenheter.
Styrelsen ska - inom ramen för RF:s, SGF:s och dessa stadgar - svara för klubbens verksamhet
enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Styrelsen ansvarar för
att klubben följer gällande lagar och regler,
att av årsmötet fattade beslut verkställs
att planera och leda verksamheten samt följa upp verksamheten och dess mål
att klubbens medel förvaltas på bästa sätt samt att dessa redovisas enl god redovisningssed
att revisorerna erhåller de upplysningar och handlingar som behövs för att de ska kunna
fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed,
att förbereda höst- respektive vårmöte
Förslag till ny skrivning (ny skrivning med röd text)
27 § Åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens
angelägenheter.
Styrelsen ska - inom ramen för RF:s, SGF:s och dessa stadgar - svara för klubbens verksamhet
enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelsen ansvarar för
att klubben följer gällande lagar och regler,
att av årsmötet fattade beslut verkställs
att planera och leda verksamheten samt följa upp verksamheten och dess mål
att klubbens medel förvaltas på bästa sätt samt att dessa redovisas enl god redovisningssed
att revisorerna erhåller de upplysningar och handlingar som behövs för att de ska kunna
fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed,
att förbereda årsmöte

