
Regler för spelrätter 
Antagna på årsmöte den 9 juni 2009 
Bakgrund 
För att säkerställa en långsiktig ekonomisk stabilitet i klubben infördes systemet med spelrätter fr.o.m den 1 juli 2009. 
Systemet medförde att klubbens skulder till medlemmarna upphörde. Istället fick klubben, genom utbyte av 
medlemslånen mot spelrätter för samma belopp, ett eget kapital för framtida finansiering av investeringar. 
Medlemmarna fick en spelrätt som skall, vid utträde ur klubben, säljas till köpare som är intresserad att bli medlem. 
 
1. För spel på banan krävs innehav av spelrätt samt medlemskap i klubben 
Spelrätt kan endast förvärvas av fysisk person och är personlig. 
 
2. Högst 1 100 st. spelrätter får ges ut. Av dessa skall 100 st. vara utlåningspelrätter 
I klubben kommer finnas maximalt 1000 seniorspelrätter och 100 utlåningsspelrätter.  

3. Innehavare av spelrätt måste vara medlem i klubben 
Innehavare av spelrätt måste senast 30 dagar efter förvärvet ansöka om medlemskap i klubben. Har så ej skett anses 
spelrätten förverkad. Klubben disponerar därvid spelrätten för försäljning. Intäkterna från försäljningen återbetalas till 
den f.d. spelrättsinnehavaren efter avdrag av eventuella skulder till klubben. 
 
4. Spelrättsinnehavare är skyldig att betala årlig årsavgift 
Vid utträde ur klubben är spelrättsinnehavaren skyldig att omgående lämna spelrätten till försäljning. Om spelrätt 
överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende spelrättsavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till 
spelrätten, införs förvärvaren i spelrättsregistret först sedan skulden har betalats. 
 
5. Spelrätten innehåller hembudsskyldighet enligt villkor på spelrättsbeviset 
Klubben skall alltid erbjudas förköpa en spelrätt som skall säljas. Denna spelrätt skall sedan erbjudas den första i kön 
av prioriterade medlemmar/blivande medlemmar. Dessa är juniorer som blir seniorer samt nära anhöriga till 
medlemmar. Priset på spelrätten avgörs dock av överenskommelsen mellan säljaren och den ursprungliga köparen. 
 
6. Priset på spelrätter fastställes efter förhandling mellan köpare och säljare. 
Priset är ett resultat av förhandling mellan köpare och säljare av en spelrätt. För den medlem som är intresserad av att 
sälja sin spelrätt, erbjuder kansliet namnuppgifter från klubbens kö av intresserade. 
 
7. Uthyrning av spelrätter 
Medlem som ej önskar vara aktiv kan för helt kalenderår – varken kortare eller längre tid – kan hyra ut spelrätten till 
annan med verkan att den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, under förutsättning att upplåtelsen sker 
till fysisk person samt att denne beviljas medlemskap i klubben och betalar stadgade medlemsavgifter. Den som hyr ut 
sin spelrätt skall kvarstå som passiv medlem i klubben och betala avgift för passivt medlemssskap. 
 
8. Registrering av spelrätter 
Klubben för fortlöpande register över samtliga spelrätter. All ägaröverlåtelse av spelrätter skall anmälas omgående till 
kansliet. 
 
9. Styrelsen fastställer detaljerade regler 
Klubbens styrelse fastställer detaljerade regler och anvisningar för klubbens spelrätter samt för handeln med 
spelrätter. 

 
 

  

  

  
  

 


