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Allmänna bestämmelser och villkor för medlemskap i
Frösåker golfklubb, 2018
Från 22 års ålder ska medlemmar äga ett spelrättsbevis i Frösåkers GK.
Spelrättsinnehavaren debiteras en årlig medlemsavgift. Som ägare till en spelrätt föreligger
vissa skyldigheter enligt klubbens stadgar och den information som finns på spelrättsbeviset.
Information finns också på hemsidan www.fgcc.se. En spelrätt kan inte belastas med mer än
en avgift. Har spelrättsinnehavaren tappat bort sin spelrätt debiteras en administrativ avgift
om på 500 kronor vid försäljning.

1. Medlemsformer
Medlem har ansvar att ta ställning till fortsatt medlemsform innan ett nytt verksamhetsår
inträder, dvs. senast den 31 december ska kansliet ha fått meddelande om önskad
förändring till kommande säsong. Under innevarande säsong kan medlemsformen bara
ändras till en högre nivå, t.ex. från fullvärdig medlem till guldmedlem. Medlemsformerna
beskrivs nedan samt på hemsidan, www.fgcc.se. För yngre medlemmar gäller särskilda
bestämmelser, se nedan.

1.1Fullvärdig medlem med egen spelrätt
En fullvärdig medlem ska inneha ett personligt spelrättsbevis. Årsavgiften för fullvärdiga
medlemmar fastställs årsvis i samband med klubbens höstårsmöte.
Ägaren av en spelrätt kan hyra ut den till någon annan under ett år då man själv inte vill
spela av någon anledning. Den som avser att hyra ut sin spelrätt ska meddela kansliet detta
före den 31 december året innan spelrätten hyrs ut. Kansliet skickar då ett hyresavtal för
underskrifter.
Det åligger ägaren av en spelrätt som hyrs ut att kontrollera att den som hyr spelrätten
betalar aktuella avgifter. Uppstår det en skuld belastas skulden ägaren.

1.2 Fullvärdig medlem som hyr spelrätt
En spelrätt kan bara hyras ut ett år i taget. Hyresavtalet upphör automatiskt om det inte
förlängs med ett nytt avtal. Den som hyr en spelrätt har samma skyldigheter mot golfklubben
som den som hyr ut. Se fullvärdig medlem som äger spelrätt.
Den som hyr en spelrätt har skyldighet att sköta sina åtaganden. Om personen inte vill
fortsätta sitt avtal med ägaren så måste både ägare och klubben meddelas. Annars drabbas
ägaren av onödiga kostnader.
Om hyrestagaren inte betalar aktuella avgifter kommer ägaren av spelrätten att belastas med
en kostnad motsvarande passivt medlemskap för aktuellt spelår, förutsatt att man ansökt om
att hyra ut spelrätten senast den 31 december året innan, samt att detta beviljats av klubben.
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1.3 Vardagsmedlem
Som vardagsmedlem gäller spel måndag till fredag. Vardagsmedlemmar kan delta i
klubbtävlingar oavsett veckodag. För tävlingar på helger betalar vardagsmedlemmar
tävlingsgreenfee.

1.4 Yngre senior
Medlemsformen yngre senior gäller medlemmar som äger en spelrätt och är 22 till 28 år.

1.5 Greenfee medlem
Som greenfee medlem gäller rätt att spela på samtliga banor i Sverige. Greenfee avgift
betalas enligt den tariff som gäller för aktuell bana.

1.6 Föräldramedlemskap
Föräldrar/förälder med barn/ungdom som under innevarande spelår är 14 år eller yngre har
möjlighet att ansöka om föräldramedlemskap.
Föräldrar/förälder skall vara fullvärdig medlem och barnet/ungdomen ska vara registrerad
som medlem i klubben.
Årsavgiften för föräldramedlemskap fastställs årsvis vid klubbens årsmöte och redovisas på
hemsidan www.fgcc.se under klubbens/medlemskap
Ansökan om föräldramedlemskap ska vara inlämnad till kansliet senast den 1 april för
aktuellt spelår.

1.7 Småbarnsföräldrar
Föräldrar med barn som under innevarande spelår är 6 år eller yngre har möjlighet att
ansöka om småbarnsmedlemskap.
Medlemskap förutsätter att föräldrarna har varsin spelrätt.
En förälder betalar full årsavgift, den andre föräldern reducerat årsavgift.
Den förälder som valt reducerad årsavgift får spela golf under året med en rabatterad
greenfeeavgift för varje tillfälle.
Årsavgiften för föräldramedlemskap fastställs årsvis vid klubbens årsmöte och redovisas på
hemsidan www.fgcc.se under klubbens/medlemskap
Ansökan om småbarnsmedlemskap skal vara inlämnad till kansliet senast den 1 april för
aktuellt spelår.
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1.8 Provmedlem
Provmedlemskalp kan endast användas 1 år. Gäller ej person som innehaft medlemskap
tidigare hos oss.

2. Utebliven betalning av årsavgift
Om en medlem inte betalat aktuell årsavgift senast den 15 april och inte heller ansökt om
utträde ur klubben senast den 31 december året innan, ska aktuell årsavgift betalas. Detta
gäller för varje spelrätt. Efter den 15 april stängs medlem av i GIT. Förseningsavgift påförs
årsavgiften med 500 kronor
Så länge avgiften är obetald kommer spelrätten att belastas med aktuell skuld. Spelrätten
kan då inte användas som stöd för medlemskap förrän den upplupna skulden är helt
reglerad.
Om spelrättsinnehavare trots betalningspåminnelse inte reglerar en uppkommen skuld till
klubben senast den 30 juni innevarande år efter skuldens uppkomst, förlorar spelrätten sin
användbarhet och är därmed att anse som makulerad. FGCC äger i sådant fall rätt att
utställa en ny spelrätt som kan bjudas ut till försäljning till marknadspris. Om FGCC säljer
spelrätten till ett pris som överstiger summan av den upplupna skulden på den makulerade
spelrätten, och en administrativ avgift om 1 000 kronor, skall ägaren erhålla överskottet av
den makulerade spelrätten.

2.1 Sjukdom
Medlem som på grund av sjukdom blir förhindrad att spela innevarande säsong kan ansöka
om dispens från årsavgiften. Ansökan om dispens ska vara inlämnad till klubbens styrelse
före den 1 maj, till ansökan bifogas läkarintyg. Vid beviljad dispens betalas en
administrationsavgift om 500 kronor.

3. Utträde ur klubben
Medlem som vill gå ur klubben ska skriftligt anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat klubben.

4. Avgifter
Det finns olika årsavgifter för medlemskap. Se hemsidan, www.fgcc.se under klubben och
medlemskap.
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