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Falköpings Golfklubbs bestämmelser om Spelrättsbevis 
(SRB) och Spelrättsandel (SA). 
 
Ursprungligen fastställda vid årsmöte 20081124. Revision och ändringar fastställda vid årsmöte 2010 11 15 

 
Bakgrund 

 Medlem som lämnat lån till klubben å SEK 6000 har i stället för denna fordran på klubben 
erhållit ett Spelrättsbevis (SRB) å nominellt SEK 6000. Medlemslånet är därmed annullerat. 

 Medlem som lämnat lån till klubben å SEK 3000 har istället för denna fordran på klubben 
erhållit en Spelrättsandel (SA) å nominellt SEK 3000. Medlemslånet är därmed annullerat. 
Innehavare av SA har vid aktivt medlemskap erlagt delvis förhöjd årsavgift, enligt 
årsmötesbeslut. 

 Aktiv medlem som inte innehaft vare sig SRB eller SA har (med vissa undantag) erlagt förhöjd 
årsavgift. Undantagen rör bl.a. knattar, juniorer, yngre seniorer, nya medlemmar. 

 Passiv medlem som lämnat lån till klubben har inte omfattats av konverteringen till SRB/SA. 
Följaktligen kan sådan medlem ha fordran på klubben i form av medlemslån. Konvertering till 
SRB alternativt SA kan aktualiseras först om/när medlemskapet blir aktivt. 

 Vid medlemsmöte oktober 2010 beslutades om införande av nya medlemskategorier, En 
konsekvens av det beslutet är att Bestämmelserna för SRB och SA måste revideras och 
fastställas på nytt. 

 
Allmänt om SRB 

 SRB:ets nominella värde är SEK 6000.-. Det är en värdehandling.  

 Klubben är skyldig att alltid hålla uppdaterat register över Spelrättsbevis och Spelrättsandelar. 

 SRB kan ägas av fysiskperson eller juridisk person. I det fall juridisk person är ägare till SRB 
ska detsamma vara kopplat till fysisk person som är medlem i Falköpings GK.  

 Fysik person som äger, eller är kopplad till SRB, ska vara medlem i Falköpings GK och 
erlägga fastställd medlemsavgift. För spel på banan krävs att vederbörande har erlagt av 
årsmöte fastställd total årsavgift för vald medlemskategori samt att vederbörande har 
kompetens/behörighet att spela på banan. 

 I det fall klubbkansliet inte har kännedom om SRB för uthyrning, SRB till salu och inte heller 
känner till Spelrättsandel till salu, kan klubben, inom av årsmöte fastställt maxantal, utfärda 
nytt SRB till ny medlem, till yngre senior som uppnått 26 år och till aktiv medlem i övrigt som 
önskar förvärva SRB mot att vederbörande inbetalar SEK 6000.- till klubben.  

 Klubben kan enligt årsmötesbeslut f.n. maximalt utfärda 900 st. SRB. Vid eventuell framtida, 
av årsmöte beslutad, ökning av antalet SRB får klubben inte konkurrera med dem som önskar 
sälja på öppna marknaden. Vid eventuell kommande nyutgivning av SRB är det årsmötet som 
beslutar nominella värdet på nyutgivna SRB, som dock, vid nyutgivning, inte får understiga 
SEK 6000.-/st.  

 Innehavare (ägare eller förhyrare) av SRB är skyldig att erlägga fastställd avgift till klubben. I 
det fall debiterade avgifter inte erlagts 30 dagar efter skriftlig anmodan har klubben rätt  

                   att driva in skulden på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in och/eller skriftligen häva  
                   SRB:s giltighet med omedelbar verkan varvid SRB i fråga är utan värde.  
 

Villkor för olika medlemskategorier beträffande SRB, SA, förhöjd årsavgift m.m. 

 Det i princip tidigare generella kravet på aktiv medlems innehav av SRB upphör, enl. beslut  
2010 10 11. 

 Klubben har i beslut 2010 10 11 infört nya medlemskategorier enligt följande: 

 Guldmedlemskap. Gäller fritt spel på båda banorna. 

 Silvermedlemskap. Gäller fritt spel på båda banorna vissa tider. Övriga tider mot 
greenfeeavgift. 

 Bronsmedlemskap Gäller endast för fritt spel på nya nio-hålsbanan. Spel på 
gamla banan mot greenfee. 

 Järnmedlemskap. Gäller för spel på båda banorna mot greenfeeavgift. 

 Småbarnsmedlemskap. Två medlemskap. Gäller i princip fritt spel på båda 
banorna för en förälder/per speltillfälle. Spelar båda samtidigt erlägger en 
greenfeeavgift. Se dock i övrigt särskilda bestämmelser för kategorin. 
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 Vilande medlemskap. Endast spel enl. Pay & Play. 
 

 Tidigare medlemskategorier, enlig nedan, överförs till nya kategorier enligt följande: 

 Fullbetalande senior, med eller utan SRB eller SA, blir Guldmedlem. 

 Kategorierna Junior 13-18 och Junior 19-21, blir Junior < 22 år blir Guldmedlem. 

 Kategorin Knattar < 13 blir Guldmedlem. 

 Vardagsmedlem, med eller utan SRB eller SA, blir Silvermedlem. 

 Greenfeemedlem, med eller utan SRB eller SA, blir Järnmedlem. 

 Kategorin Studerande, med eller utan SRB eller SA, blir Järnmedlem. 

 Kategorin Äkta makar upphör. De övergår till att bli enskilda seniorer och 
Guldmedlemmar. 

 Kategorin Värnpliktiga upphör. 

 Kategorin Familjeavgift blir Guldmedlem. 

 Passiv junior och passiv senior blir en grupp: Vilande medlemskap. 

 Ny medlem som före 1 september genomgått vederbörlig utbildning och avlagt godkänt prov 
blir Guldmedlem under utbildningsåret. För påföljande år ska medlemskategori väljas och   

      fastställd årsavgift för vald kategori erläggas. Är den nye medlemmen över 26 år ska  
      förhöjd årsavgift då erläggas i det fall inte SRB innehas. 

 Ny medlem som genomgår utbildning och avlägger godkänt prov efter 1 september blir 
Guldmedlem under utbildningsåret och det påföljande kalenderåret. Medlemskategori ska 
väljas för det tredje året och fastställd årsavgift ska erläggas för vald kategori. Är den nye 
medlemmen över 26 år ska förhöjd årsavgift då erläggas i det fall inte SRB innehas. 

 Aktiv medlem, avsett vald kategori, som inte innehar SRB alternativt SA betalar förhöjd 
      årsavgift med belopp som årsmöte fastställer.  

 Medlem som under verksamhetsåret förvärvar SRB har att omedelbart meddela klubbkansliet 
förvärvet. Årsavgiften/månadsvisa autogirobetalningen justeras då fr.o.m nästföljande 
kalendermånad. Är årsavgift erlagd i engångsbelopp sker återbetalning med relevant belopp. 

 Medlemmar > 21 år men < 27 år räknas som Yngre seniorer och debiteras inte förhöjd 
årsavgift. När medlem fyllt 26 år debiteras fr.o.m. månanden efter förhöjd årsavgift så vitt inte 
vederbörande förvärvat SRB. 

 Ny medlem kan i ålder vara att hänföra till Yngre senior, men kan omfattas av utbildningsår 
och eventuellt prövoår. I sådana fall gäller villkoren för ny medlem med avseende på 
tidpunkten för val av medlemskategori och analogvis frågan om ev. förhöjd årsavgift. 

  
SRB-möjlighet för innehavare av Spelrättsandel  

 I princip är det endast tidigare aktiva greenfeemedlemmar som är innehavare av 
Spelrättsandelar å nom. värde SEK 3000.-. De har övergått till att blir Järnmedlemmar. 

 Den som innehar Spelrättsandel betalar delvis förhöjd årsavgift med belopp som årsmöte 
fastställer. 

 Innehavare av Spelrättsandel kan inbetala SEK 3000.- till klubben för att erhålla Spelrättsbevis 
Den förhöjda årsavgiften elimineras då fr.o.m. kalendermånaden efter inbetalningen, 
innebärande att autogirodebiteringen justeras alternativt återbetalning sker av 
engångsbetalning.  

 
SRB-möjlighet för medlem som debiteras förhöjd årsavgift, d.v.s. saknar SRB  

 Medlem kan 
o Förvärva SRB på öppna marknaden.  
o Förvärva Spelrättsandel av medlem som lämnat klubben och därutöver inbetala SEK 

3000.- till klubben.  
o Klubben har inga synpunkter på den köpeskilling som erläggs för förvärv av 

Spelrättsandel. 
o I det fall vare sig Spelrättsandel eller SRB finns till salu begära att klubben, inom 

fastställt maxantal, utfärdar ett SRB mot inbetalning av SEK 6000 till klubben. 
 

Överlåtelse och förhyrning SRB     
       Generellt  

 Det åligger ägare av SRB, som vill utträda ur klubben, att själv söka köpare till sitt SRB.  
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 Ägare av SRB som utträder ur klubben men inte överlåter SRB har att betala en 
administrationsavgift motsvarande årsavgiften för vilande medlemskap så länge SRB inte är 
överlåtet.   

 Ägare av SRB kan hyra ut det och sin spelrätt och blir då med automatik vilande medlem och 
betalar årsavgift som sådan. 

 Klubben/kansliet bedriver ingen förmedling av köp/försäljning av SRB eller Spelrättsandel. Inte 
heller hyresförmedling av SRB. Kansliet kan dock, såvitt man har kännedom, för säljares och 
uthyrares räkning och på dennes begäran informera om medlemmar som anmält intresse att 
förvärva SRB. 

 Klubben åtar sig att arrangera informationsplats i klubbhuset där erbjudande om köp och 
försäljning och uthyrning kan annonseras. Därutöver ska publicering ske på väl synlig och 
lättillgänglig sida på klubbens hemsida. 

 Klubben har inga synpunkter på pris för överlåtet SRB eller hyreskostnad för SRB, vilket i 
båda fallen är en överenskommelse parterna emellan. 

  
Överlåtelse  

 Ägare av SRB är vid försäljning skyldig att senast 2 veckor efter överlåtelse av SRB, skriftligt  
       meddela klubben om överlåtelsen för notering i SRB-register och samtidigt bilägga värdebevis    
       SRB för att kansliet därigenom ska kunna utfärda ett SRB utställt på rätt ägare och i övrigt  
       justera ev förhöjda årsavgifter  

Uthyrning  

 Medlem som under en säsong inte önskar utnyttja sin spelrätt, och därmed ha vilande  
       medlemskap kan hyra ut sin spelrätt/SRB till annan aktiv medlem mot ersättning som  
      uthyraren själv bestämmer.  

 All uthyrning av SRB gäller för kalenderår med förlängning ett kalenderår i sänder i det fall      
          uppsägning inte skett. 

 Uthyrning ska omgående meddelas kansliet, som har att justera förhyrarens årsavgift,  
      innebärande att förhöjd årsavgift inte ska debiteras från och med kalendermånaden efter det  
      att uthyrningen meddelats kansliet. 

 Uppsägning av förhyrning av SRB ska ske senast 15 oktober, vilket gäller ömsesidigt. Upphör  
      förhyrningen sen vid årsskifte upphör med automatik den hyrandes spelrätt på banan i det fall     
      inte annat SRB anskaffas genom köp eller annan förhyrning. Kansliet ska utan dröjsmål och     
      senast 31 oktober underrättas om gjord uppsägning. På värdebeviset SRB:s baksida ska  
      anteckning göras om förhyrningen. 

 
Om vilande medlemskap  

 Den som har vilande medlemskap men som åter vill bli aktiv medlem väljer önskad  
      medlemskategori och erlägger årsavgift för den samma. 

 Om medlemmen lämnat medlemslån å SEK 3000 ska det konverteras till en Spelrättsandel  
      och medlemslånet är därmed annullerat. Betalar medlemmen in ytterligare kr 3000.- till  
      klubben erhålles ett SRB. Varom inte betalas delvis förhöjd årsavgift. 

 
Utträde ur klubben eller byte av medlemskategori.  

 Medlem som nästkommande år avser att byta medlemskategori eller gå ur klubben ombeds  
      meddela detta om möjligt före den 31 oktober. Då kan sådant beaktas i budgetarbetet, vilket i     
      förlängningen gagnar arbetet med att utarbeta förslag till en realistisk budget för nästföljande 
      år. 

 Ägare av SRB, som utträder ur klubben, har alltid möjlighet att efterskänka SRB:et till klubben,  
      som då äger rätt att senare sälja det vidare till pris som styrelsen bestämmer. Intäkten tillfaller  
      klubben. 

 Även Spelrättsandel kan skänkas till klubben, som kan försälja det samma till  
      medlem som avser att genom extra inbetalning anskaffa SRB. Förutsätter att nyutfärdande 
      ryms inom maxantalet. Pris på SA bestämmer styrelsen, intäkten tillfaller klubben. 

Övrigt 

 Spelrättsbevis och Spelrättsandel är värdehandlingar och äganderätten kan genom arv, gåva, 
testemente eller bodelning övergå till ny ägare som inte är medlem i Falköpings Golfklubb. 
Den nye ägaren ska då senast inom två månader efter laga kraftvunnet förvärv meddela 
Falköpings Golfklubb innehavet. Förvärvets riktighet ska styrkas med vederbörliga dokument. 
Ny innehavare som inte tidigare är medlem i Falköpings Golfklubb har skyldighet att inom sex 
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månader från laga kraftvunnen förvärvsdag antingen ansöka om medlemskap i Falköpings 
Golfklubb och erlägga medlemsavgift eller avyttra SRB/SA till medlem i Falköpings Golfklubb 
alternativt överlåta det till Falköping Golfklubb utan vederlag. Sker inte ansökan om 
medlemskap, avyttring eller överlåtelse enligt ovan är Spelrättsbevis resp. Spelrättsandel 
ogiltiga och utan värde och avregistreras följaktligen i SRB- och SA registret.  

 
Medlem som tidigare äger SRB, men som genom arv, gåva, testamente eller bodelning 
erhåller ytterligare SRB eller SA ska inom två månader från laga kraft vunnet förvärv meddela 
klubben innehavet och i dokument styrka förvärvet. Medlemmen är vidare skyldig att inom 12 
månader efter laga kraftvunnet förvärv avyttra detsamma. Sker inte sådan avyttring alternativt 
att det överlåtes till klubben före denna tidpunkt är SRB resp SA utan värde och avregistreras 
följaktligen från SRB-registret. 
 
   


