
BESTÄMMELSER FÖR INNEHAVARE AV SPELRÄTTSBEVIS 
- Norrköping Söderköping Golfklubb 
 
Antagna av styrelsen xxxxxxxx 
 
Bakgrund   

För att säkerställa en långsiktig ekonomisk stabilitet i klubben infördes systemet med spelrättsbevis 
fr.o.m. 2004-01-01. Systemet medförde att klubbens skulder till medlemmarna upphörde. Istället fick 
klubben, genom utbyte av medlemslånen mot spelrättsbevis för samma belopp, ett eget kapital för 
framtida finansiering av investeringar. Medlemmarna fick ett spelrättsbevis som skall, vid utträde ur 
klubben, säljas till köpare som är intresserad att bli medlem.     
 

Vem kan förvärva spelrättsbevis? 
Spelrättsbevis i Norrköping Söderköping Golfklubb (nedan kallad klubben) kan endast förvärvas av 
fysisk person. 

 
Hur många spelrättsbevis ges ut?    

I klubben kommer finnas maximalt 2100 spelrättsbevis. 
 
Vad berättigar spelrättsbeviset dess innehavare? 

Spelrättsbeviset ger spelrätt på golfbanorna mot erläggande av klubben beslutade avgifter. Om 
spelrättsbevis överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende spelrättsavgifter eller 
andra avgifter som är hänförliga till spelrättsbeviset, införs förvärvaren i spelrättsregistret först sedan 
skulden har betalats. I annat fall kan inte spelrättsbeviset överlåtas. 

 
Vilka skyldigheter har spelrättsinnehavaren? 

Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att till klubben betala beslutade spelrättsavgifter.  
Den registrerade innehavarens rättigheter och skyldigheter framgår av vid varje tidpunkt gällande 
stadgar och 'Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis'. 

 
Vad händer om detta inte efterlevs? 

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. 

 
Registrering av spelrättsbevis   

Klubben för fortlöpande register över samtliga spelrättsbevis. All ägaröverlåtelse av spelrättsbevis 
skall anmälas omgående till kansliet.     
 

Återlämnande av spelrättsbevis 
Innehavare av spelrättsbevis samt dödsbo efter avliden medlem äger vid varje tillfälle rätt att 
återlämna spelrättsbeviset till klubben. Återlämnandet ska ske utan krav på ersättning. 

 
Överlåtande av spelrättsbevis   

En spelrättsinnehavare som vill överlåta spelrättsbeviset är skyldig att hembjuda spelrättsbeviset 
till klubben, som har förköpsrätt enligt villkor som framgår på spelrättsbeviset. Vid överlåtelse ska 
blanketten 'Överlåtelse av spelrättsbevis' fyllas i lämnas till klubben. Ersättning för spelrättsbevis 
ska ske först sedan förvärvare av spelrättsbeviset godkänts för medlemskap i Söderköpings 
Golfklubb. 

 
Priset på spelrättsbevis   

Priset är ett resultat av förhandling mellan köpare och säljare av ett spelrättsbevis. 
 



Pantsättning 
Om spelrättsbeviset pantsätts för fordran, av annan än klubben, måste pantsättningen anmälas 
skriftligen till klubben. Sådan panträtt medför ej rätt till spel på golfbanorna eller rätt till 
avgiftsbefrielse. 

 
Styrelsen fastställer detaljerade regler   

Klubbens styrelse fastställer detaljerade regler och anvisningar för klubbens spelrättsbevis samt 
för handeln med spelrättsbevis. 

 
 
 


