Regler för hantering av spelrätter i HaningeStrand Golfklubb
Reviderade 2013-11-10

1. Enligt § 10 i stadgarna beviljas medlemskap i klubben av styrelsen. Ansökan
skall vara åtföljd av fastställd registreringsavgift.
2. Medlem skall fullgöra sina förpliktelser i enlighet med klubbens stadgar.
3. Medlem kan vara aktiv eller passiv. Passiv medlem äger ej rätt att erhålla
hcp-kort eller grönt kort och har således ej rätt att spela golf, vare sig på
klubbens bana eller som gäst på annan golfbana.
4. Aktiv medlem måste inneha spelrätt och fullgjort sina ekonomiska
skyldigheter gentemot klubben för att kunna utnyttja golfbanan.
5. Antalet spelrätter i klubben får enligt tidigare årsmötesbeslut vara högst 1 100.
Spelrättsinnehavare kan för närvarande välja följande kategori av medlemskap: fullvärdigt
medlemskap (spel alla dagar/max 1000 spelare) eller vardagsmedlemsskap (spel endast på
vardagar/max 100 spelare). Ytterligare, nya medlemsformer kan bli aktuella i framtiden
liksom antalet spelrätter.
Förändringar vad gäller antalet spelrätter liksom avgiftens storlek för varje medlemskategori
beslutas av årsmötet.
6. Innehavare av spelrätter skall erhålla bevis på innehavet
(spelrättsbevis)
7. Innehav av spelrättsbevis berättigar ej automatiskt till medlemskap i
klubben. Därav följer att en presumtiv köpare av spelrättsbevis lämpligen
först ansöker om medlemskap och därefter, om GK:s styrelse beviljar
ansökan, fullföljer köpet.
8. Medlem med spelrätt ansökan om passivt medlemskap kan beviljas
kalenderårsvis av styrelsen om särskilda skäl föreligger såsom långvarig
sjukdom, tidsbegränsad avflyttning, eller annat tungt vägande skäl. Ansökan
skall inlämnas senast den 1 december.
9. Antalet passiva medlemmar får ej överstiga 5 % av antalet utfärdade giltiga
spelrättsbevis.
10. Klubben äger rätt att under kalenderåret disponera passiv medlems spelrätt
och att tillfälligt upplåta spelrätten till medlem utan spelrätt.
11. Vid utträde ur klubben kan medlem som innehar spelrätt sälja
densamma. Klubbens kansli bistår vid sammanförande av säljare och köpare.
Spelrättshavaren har möjlighet att återlämna spelrätten till klubben. Om
detta sker senast den 1 december utgår ingen spelrättsavgift för påföljande år.
Inlösen sker till 0 kr.

