
Alingsås 2021-03-16 

Motion om förändring av stadgar vad gäller  

- Medlemskap 
- Utträde 
- Medlems rättigheter och skyldigheter 
- Spelrätt  
- Spelavgift 

 

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR 

10 § MEDLEMSKAP 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten 
härom. 
 
Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till 
arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden 
kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om 
sökanden tidigare varit medlem enligt 11 § 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna 
inbetalningar som föranlett utträdet.  
 
Beslut om att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen 
redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt RF:s stadgar om sökanden önskar överklaga 
beslutet. Beslut skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin 
ansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre 
veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.  
 
11 § UTTRÄDE 

Medlem som vill utträda ut golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses 
omedelbart ha lämnat klubben.  

Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom 90 dagar från medlemsfakturans 
förfallodag och styrelsen inte beviljar anstånd, skall medlemmen anses ha anmält sitt 
utträde ur klubben. Medlem som underlåter att betala spelavgiften enligt nämnda faktura 
kan komma att nekas medlemskap i framtiden. 
 
12 § UTESLUTNING 

Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att medlemmen motarbetat 
klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen.  
 
Härvid skall beaktas om medlemmen tidigare tilldelats varning.  
 



Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning. 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra 
sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om 
skälen till den tilltänkta åtgärden.  

Beslut om uteslutning eller varning fatta av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till 
att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet. 

I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15 kap. 
RF:s stadgar om medlemmen önskar överklaga beslutet. Beslut skall avfattas skriftligen och 
inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre 
veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.  

 

13 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 

Medlem i golfklubben 

• Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,  
• Har rätt till information om klubbens verksamhet, 
• Skall betala de medlems- och spelavgifter som beslutas på höstårsmötet, 
• Skall senast 30 november skriftligen meddela golfklubben per e-post 

(info@alingsasgk.se) alternativt per brev om medlem önskar utträda eller förändra 
sitt medlemskap och eller spelavgiftsform inför kommande spelåret, 

• Skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattas av klubbens organ samt följa de i 
§ 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,  

• Har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.  

 

13 a § SPELAVGIFT 

Medlem som inte lämnar besked i tid, enligt § 13 ovan, till golfklubben har accepterat att 
fortsätta sitt medlemskap i Alingsås Golfklubb. Alingsås Golfklubb ombesörjer att faktura 
sänds för medlems- och spelavgift för kommande spelår utifrån den medlems- och spelavgift 
som medlemmen haft det gångna året. Vissa medlems- och spelavgifter får automatiskt ny 
”nivå” och därmed ett högre pris. Vilka medlems- och spelavgifter det gäller framgår på 
golfklubbens hemsida www.alingsasgk.se.  

Om medlem har underlåtit att säga upp sitt medlemskap kan detta ske mot en administrativ 
avgift, storleken beslutas varje år av styrelsen. Undantag från att behöva betala nämnda 
avgift är olycksfall och allvarlig sjukdom m m, läkarintyg krävs.  

Vill medlem förändra den aktuella varianten av spelavgift till en mer omfattande spelavgift 
skall detta vara möjligt utan att erlägga en administrativ avgift.  

mailto:info@alingsasgk.se
http://www.alingsasgk.se/


I det fall att fakturan är obetald på förfallodagen kommer påminnelse nr 1 att ske till 
medlemmens e-postadress och med fakturakopia per post med uppmaning om betalning av 
spelavgiften inom 10 dagar.  

Är spelavgiften fortfarande obetald efter påminnelse nr 1 kommer ytterligare en påminnelse 
nr 2 att ske till medlemmens e-postadress med ytterligare 10 dagars kredittid. 
 
I det fall att fakturan fortfarande är obetald efter påminnelse nr 2 kommer spelavgiften att 
krediteras och medlemmen avregistreras från GIT. Konsekvensen blir att medlemmen förblir 
”passiv medlem” och inte kan boka några starttider på någon golfbana. Medlemmens 
medlemskap kan komma att avslutas i enlighet med § 11.  

Om medlem åter önskar inträda som medlem i Alingsås Golfklubb kan detta nekas pga 
medlemmen inte fullgjorde sina tidigare ekonomiska förpliktelser enligt § 10 2 stycket, § 11. 

 

 

 

 

 

 


