REGELVERK OCH RIKTLINJER SPELRÄTT Falun Borlänge Golfklubb.
Vad innebär en spelrätt
Vid vårårsmötet 2015 justerades gällande riktlinjer som främst berör den ekonomiska delen
vid innehav av en spelrätt.
1. För varje spelrätt upprättas ett dokument, ett spelrättsbevis, som överlämnas
innehavaren av spelrätten.
2. Spelrättsinnehavaren skall varje år betala en avgift till klubben motsvarande nuvarande
årsavgift, (medlem- och spelavgift)
3. En medlem kan endast vara innehavare av en spelrätt.
4. En spelrätt förverkas om inte årsavgiften betalas enligt klubbens stadgar.
5. En spelrätt innebär att innehavaren får en reducerad årsavgift i klubben.
6. Spelrätten kan säljas på en öppen marknad. Den nya ägaren lyder under samman
regelverk som den tidigare ägaren.
7. Spelrättens värde bestäms genom ett marknadspris som bildas mellan utträdande och
tillkommande medlemmar.
8. Om innehavaren av en spelrätt avsäger sig sitt medlemskap inför kommande år och själv
inte sålt spelrätten vidare, kan den fysiskt äterlämnas till klubben, som om möjligt
ombesörjer en försäljning. Intäkten tillfaller den tidigare spelrättsinnehavaren förutom en
administrativ avgift på 5% av priset på spelrätten. Klubben har dock ingen skyldighet att
få spelrätter sålda.
9. Spelrätten är personlig men får ”lånas” med samma regelverk av annan medlem under
ett spelår.
10. Vid dödsfall kan dödsboet förfara på samman sätt som innehavaren kan göra vid utträde
ur klubben (se ovan)
11. Medlem med spelrätt kan ansöka om passivt medlemskap och behålla spelrätten om
medlemmen samtidigt hyr ut sin spelrätt. Annars skall spelrätten återlämnas till klubben
som hanterar denna enligt punkten 7 ovan.
12. Om särskilda skäl föreligger för en medlem, ex, sabbatsår för studier, barnledighet etc, så
ska spelrättsinnehavaren söka dispens för motsvarande tid.
13. Om medlem uteslutits säljer klubben spelrätten för den uteslutna medlemmens räkning till
högstbjudande.
14. All försäljning skall registreras hos klubben.
15. Klubben tillhandahåller blanketter för överlåtelse. Regler och riktlinjer medföljer
spelrättsbeviset.
Nya medlemmar, medlemmar utan spelrätt.
Nya medlemmar eller medlemmar utan spelrätt kan av klubben köpa en spelrätt för aktuellt
marknadspris, dock lägst mellanskillnaden mellan årets spelavgift för medlem med spelrätt
och medlem utan spelrätt.( För 2018 är detta pris 1400:-). Köp kan genomföras under
förutsättning att det finns spelrätter tillgängliga.
Antal spelrätter i klubben
Inom klubben kan max 900 spelrätter finnas. 200 av dessa skall vara reserverade som
optioner för juniorer. I dagsläget kostar juniorens option inget. Vid övergång till senior betalar
junioren för en konvertering till fullspelrätt som är mellanskillnaden mellan aktuellt år
spelavgift för medlem med spelrätt och medlem utan spelrätt.
Antalet spelrätter kan förändras om klubbens medlemmar röstar för detta på ett årsmöte.
Antal spelrätter skall vara och numrerade och finnas dokumenterade.

