Spelrättsbestämmelser
- Kårsta Golfanläggning AB
Spelrättsbevis i Kårsta Golfanläggning AB (nedan kallad Kårsta GAAB) kan förvärvas av fysisk
person som beviljats sådant aktivt seniormedlemskap som förutsätter krav på spelrättsbevis.
Juridisk person kan förvärva spelrättsbevis. Den som nyttjar spelrättsbevis som ägs av juridisk
person måste vara medlem i klubben.
Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att till klubben betala beslutade spelavgifter. Undantaget
är om innehavaren senast den 31 januari det år avgiften avser anmäler att han/hon önskar byta
medlemsform för det aktuella året och låter klubben hyra ut spelrättsbeviset.
Vid underlåtelse att meddela ovanstående och om debiterad avgift inte betalats inom 30 dagar
efter skriftlig anmodan har klubben rätt att driva in skulden på samma sätt som fordringar i
allmänhet drivs in eller skriftligen häva spelrättsbevisets giltighet och spelrätten tillfaller då
klubben.
Försäljning av spelrätter och uthyrning av spelrätt
Spelrättsbevis säljs av Kårsta GAAB för det nominella värde som beslutats på årsmöte eller kan
köpas på marknaden till det pris köpare och säljare kommer överens om.
Innehavare som vill sälja/överlåta sitt spelrättsbevis ska fylla i blanketten ”Överlåtelse av
spelrättsbevis.” och lämna till klubbens kansli. Om spelrättsbevis säljs/överlåts och det på
överlåtelsedagen finns obetalda avgifter som är kopplade till spelrättsbeviset, införs köparen i
spelrättsregistret först sedan de obetalda avgifterna har betalats.
Uthyrning/Upplåtelse
Innehavare av spelrättsbevis får, utöver vad som ovan nämnts för helt kalenderår – varken
kortare eller längre tid – själv upplåta spelrättsbeviset till fysisk person efter anmälan till klubben
på därför avsedd blankett. Den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, beviljas
medlemskap i klubben och betalar beslutade avgifter för hyra av spelrättsbevis till klubben.
Ägare av spelrättsbevis måste under hyresperioden ändra sin status till passiv medlem samt
betala avgift för passivt medlemskap till klubben. Den till vilken upplåtelse sker
- skall uppvisa en av ägaren undertecknad handling – ”Upplåtelse av spelrättsbevis” - som
visar att spelrättsbeviset upplåtits och vilket kalenderår upplåtelsen avser.
- får inte vidareupplåta sin rätt.
Innehavare av spelrättsbevis kan också återlämna sin spelrätt till klubben utan krav på ersättning
senast den 31 januari det år medlemsavgiften avser. Innehavaren tas då bort från
spelrättsregistret och är därmed befriad från avgifter som är kopplade till innehavet av
spelrättsbevis.
Handlingar för upplåtelse och överlåtelse av spelrättsbevis finns på www.karstagk.se.
Antalet spelrättsbevis som får utges är maximerat till 1300 vilket beslutats på vårårsmöte 2012.
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