Styrelsens förslag
Styrelsen föreslår en stadgeändring för att det ska bli tydligare vilka som har rätt att
spela på banan.
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 erhålla spelrättsbevis när sådant förvärvats av klubben eller av medlem, och beslutade avgifter erlagts.
* skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i § 3 nämnda
organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut
* får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet,
* skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte,
* har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.
13a § SPELRÄTTIGHET
Rätt att spela på klubbens bana har dels:
* Medlemmar som innehar spelrättsbevis och ej är passiva medlemmar
* Juniormedlemmar
* Medlemmar tillhörande kategorier som enligt årsmötes beslut får spela utan innehav av spelrättsbevis
dels
* Greenfeegäster
* Den som av annat skäl är berättigad till spel på banan
Antal medlemmar med spelrättighet samt antal spelrättsbevis fastställes av årsmöte.

Förslag till ny text
13 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Medlem i golfklubben
* har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmar,
* har rätt till information om klubbens verksamhet,
* skall erhålla spelrättsbevis när sådant förvärvats och beslutade avgifter erlagts.
* skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i § 3 nämnda
organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut
* får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet,
* skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte,
* har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.
13a § SPELRÄTTIGHET
Rätt att spela på banan har de som har ett giltigt Golf-ID/Handikapbevis, har erlagt gällande spelavgift eller av
annat skäl är berättigad till spel på banan.

Antal medlemmar med spelrättighet samt antal spelrättsbevis fastställes av årsmöte.
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