
 

 
 

  

 
 

Förslag till ändring av §§ i gällande stadgar att föreläggas 
Höstmötet den 20 november 2019. 

 
Förslag till ändring markerad i orange färg.        Förslag till redaktionell ändring i blått. 
 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER  
 
§  2 SAMMANSÄTTNING  
Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar genom 
att betala beslutad medlemsavgift. För tillgång till spel på golfbanan, betalas årsavgift/spelavgift 
till klubbens dotterbolag FBG Golf AB, ansvarig för golfanläggningens förvaltning och drift. 
Ersätter: … årsavgift. Medlem kan vara spelrättsmedlem eller årsmedlem.  
 
§  5 FIRMATECKNING  
Golfklubbens firma tecknas av ordförande samt minst ytterligare en ledamot i förening. 
För enskilda särskilda ärenden och projekt kan en person utses att teckna firma. 
Ett sådant beslut måste protokollföras i samband med konstituerande styrelsemöte. 
Avseende föreningens löpande verksamhet, administration, ekonomi och medlemsärenden, gäller 
begränsad teckningsrätt för ansvarig namngiven upp till maximalt ¼ av gällande prisbasbeloppet 
47 400 kr, d v s 11 850 kr för 2019. 
 
§  8 STADGEÄNDRING  
För ändring av stadgarna krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av rösterna. 
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen begäras av såväl medlem (motion) som styrelsen 
(proposition). 
Beslut om ändring av föreningens stadgar ska alltid insändas till SGF och GDF som har rätten att 
påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut 
eller på annat sätt anses vara olämpliga.  
 

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR  
 

§ 10 MEDLEMSKAP  
Medlemskap beviljas i samband med inbetalning av beslutad årsavgift till driftbolaget alternativt 
medlemavgift till klubben och utfärdas genom registrering i golfens IT-system (GIT). 
Ersätter: … utfärdas och beviljas av därför utsedd person i enlighet med den teckningsrätt som årligen beslutas av 
styrelsen. 



 

 
 

§ 11 UTTRÄDE  
Medlem som vill utträda ur golfklubben, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses 
därmed omedelbart ha lämnat klubben.  
Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben anmodas göra detta inom 
30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att betala årsavgift (aktiv 
medlem) eller medlemsavgift (passiv medlem) inom tre månader från förfallodag, och styrelsen 
inte beviljar anstånd, ska denne anses ha anmält sitt utträde ur klubben.  
 
§ 13 a  MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER  
Medlem som betalat medlemsavgift (passiv eller aktiv):  

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,  
• har rätt till information om klubbens verksamhet,  
• ska betala de avgifter som beslutats av Vårmötet,  
• får inte, med undantag av försäljning av egen spelrätt, överlåta eller upplåta någon 

rättighet som följer av medlemskapet, 
• erhåller i o m betald spelavgift (aktiv medlem) rätten till att spela på banan, 
• ska följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i 

§ 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,  
• har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.  

 
§ 13 b  SPELRÄTTSBEVIS 
En spelrätt upplåts genom anteckning i spelrättsregistret. Bevis om spelrätt ska utställas på 
enskild person (spelrättshavaren). Antalet spelrätter ska beslutas av årsmötet. Spelrättsregistret 
ska för varje spelrätt ange spelrättsnummer, innehavarens namn och Golf-ID samt, efter spelrätts 
överlåtelse, ny innehavares namn och Golf-ID.  
För övergång från junior till senior finns en U-spelrätt som kostnadsfritt kan konverteras till Spelrätt vid 22 års ålder.  

 
§ 14 DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN  
Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är 
vedertagna inom idrotten. Rätten att spela på vår golfbana gäller samtliga medlemmar som betalat 
gällande spelavgift till klubbens driftbolag, greenfeegäster samt av SGF eller UGF licensierade 
och godkända personer. 
Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de 
bestämmelser som utfärdats av SGF.  
 
ÅRSMÖTEN (VÅR OCH HÖST) OCH EXTRA ÅRSMÖTE  
 

§ 15  TIDPUNKT, KALLELSE  
Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett Höstmöte 
senast före november månads utgång och ett Vårmöte före april månads utgång.  
Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för respektive möte.  
Kallelse med förslag till föredragningslista för höst- respektive vårmöte ska senast tre veckor före 
mötet tillsändas medlemmarna via elektronisk post, en per hushåll enligt medlemsregister. 
Ersätter: … via e-post, alt brev om e-post-adress inte finns, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen ska 
tillsändas en per hushåll. 



 

 
 

Verksamhetsplan och budget, verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning, motioner med 
yttrande från styrelsen, propositioner samt valberedningens förslag till ledamöter, ska senast två 
(2) veckor Vår- Höst- och Extra årsmöte, finnas tillgänglig på hemsidan samt presenteras i tryckt 
form på plats vid mötet. 
Ersätter: Verksamhetsplaner, -berättelser, budget- och resultatredovisningar, förvaltningsberättelse, revisions-
berättelse, styrelseförslag och motioner samt valberedningens förslag, ska senast tre veckor före vår- respektive 
höstmöte, finnas tillgängligt på hemsidan för utskrift samt finnas tillgängligt i tryckt form på plats vid mötet. 
 
§ 16 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE  
Såväl medlem (motion) som styrelsen (proposition) får lägga förslag till ärenden att behandlas av 
årsmötet. Motion från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. 
Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen om bifall eller avslag. 
 
§ 17 RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT  
Rösträtt på årsmötet har medlem betalat medlemsavgift för innevarande år och har fullgjort sina 
ekonomiska förpliktelser mot klubben. För rösträtt krävs också att vederbörande under 
mötesåret fyllt lägst 15 år. 
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. 
Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet. 
Ersätter: Aktiv begränsad medlem (exkl vardagsmedlem) har endast yttrande- och förslagsrätt på mötet. 
Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet. 
 
§ 20  VALBARHET  
Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i klubben i 
enlighet med vad som anges under § 17. Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av 
styrelse, valberedning eller till revisor i klubben. Klubben bör ha en sådan sammansättning i 
styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan 
nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.  
Ledamot i klubbstyrelsen eller ordförande i bolagsstyrelsen får inte väljas till revisor i klubben.  
Ersätter: Styrelseledamot i klubben får inte väljas till revisor i klubben.  
 
§ 21 a ÄRENDEN VID HÖSTMÖTE  
Vid höstmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:  

1. Fastställande av röstlängd för mötet.  
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  
3. Fastställande av föredragningslista.  
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
5. Anmälan av övrig fråga att tas upp under p.10 
6. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
7. Val av två protokolljusterare/rösträknare, att jämte ordförande justera mötesprotokollet 
8. Fastställande av plan och budget för kommande verksamhetsår: 

a Fastställande av verksamhetsplan och budget 
b Fastställande av ägardirektiv för klubbens dotterbolag 
 
 



 

 
 

Ersätter: 8. Fastställande av avgifter, plan och budget, för kommande verksamhetsår: 
 a Fastställande av medlemsavgift för junior och senior 

b Fastställande av städavgift för senior 
c Fastställande av verksamhetsplan och budget 
d Fastställande av ägardirektiv för klubbens dotterbolag 

9. Val av 
a. klubbens ordförande för en tid av ett (1) år; 

(med automatik även ledamot i dotterbolagets styrelse) 
b. driftbolagets styrelseordförande för en tid av ett (1) år; 
c. klubbens sekreterare alt kassör för en tid av två (2) år; 
d. halva antalet övriga ledamöter i klubbstyrelsen för en tid av (två 2) år;  
e. en suppleant i klubbstyrelsen för en tid av ett (1) år; 
f. en revisor jämte revisorsuppleant för en tid av ett (1) år; 
g. en ledamot i valberedningen för en tid av två (2) år 

(Kvarvarande ledamot med automatik sammankallande året därpå) 
(Ytterligare en ledamot, som ej står för omval, ska väljas inom styrelsen.) 

h. ombud till Upplands Golfförbunds (UGF) årsmöte. 
 
Ersätter: a. klubbens ordförande för en tid av ett (1) år;  

b.  klubbens sekreterare alt kassör för en tid av två (2) år; 
c. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (två 2) år;  
d. två suppleanter i styrelsen (1:e resp 2:e) för en tid av ett (1) år; 
e. två revisorer jämte suppleant för en tid av ett (1) år; 

 f. en ledamot i valberedningen för en tid av två (2) år (kvarvarande ledamot ordf); 
     (ytterligare en ledamot, som ej står för omval, ska väljas inom styrelsen.) 
 g. ombud till Upplands GDF:s årsmöte samt till FBG Golf AB:s årsstämma. 

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  
11. Övriga frågor (information och diskussion). 
12. Avslutning 

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller 
medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet. 
 
§ 21 b  ÄRENDEN VID VÅRMÖTE  
Vid vårmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:  

1. Fastställande av röstlängd för mötet.  
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  
3. Fastställande av föredragningslista.  
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
5. Anmälan av övrig fråga att tas upp under p.14   
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera 

mötesprotokollet.  
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,  

b) Resultat- och balansräkning för det senaste räkenskapsåret 



 

 
 

c) Föredragning av dotterbolagets verksamhet och ekonomi för senaste räkenskapsåret 
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och 

räkenskapsåret. 
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive 

underskott i enlighet med balansräkningen.  
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  
11. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår 

Ersätter: 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår. 
12. Presentation av Medlemssektionen valda och utsedda kommittéansvariga 

12. Utgår varvid 13,14,15 nedan ändras till 12,13.14 
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  
14. Övriga frågor (information och diskussion). 
15. Avslutning 

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlem får 
fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet. 	
 
§ 22  EXTRA ÅRSMÖTE  
Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.  
Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra möte om  

1. en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar 
skriftligen begär det och anger skälen för begäran,  

2. antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges 
i § 25 och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutsförhet enligt 
§ 27 vid styrelsemöte som ska hållas, eller  

3. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan 
oförmåga inträder inom kort. 

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant 
möte. Mötet ska hållas inom två månader från kallelsen.  
Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar ska senast 7 dagar 
före årsmötet tillsändas medlemmarna via e-post, eller med brev där e-post-adress saknas, 
och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen ska tillsändas en per hushåll.  
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet 
utfärda egen kallelse i enlighet med föregående stycke.  
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt, 
beslutsförhet samt beslut och omröstning, gäller det som anges i §§ 17, 18 och 19.  
 

VALBEREDNING  
 
§ 23  SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN  
Valberedningen består av ordförande och två ledamöter, varav den ena utses av styrelsen. 
Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och 
män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.  



 

 
 

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då övriga två ledamöter 
begärt detta.  
Styrelsen ska senast fyra veckor före Höstmötet informera valberedningen om den 
verksamhetsplan som ska föreläggas Höstmötet och som styr behovet av styrelsens 
sammansättning och de förtroendevaldas befattningsansvar. 
Valberedningen ska informera föreningens medlemmar om sista datum för nominering av 
förtroendevalda och informera om de olika befattningar (ansvar), utöver ordförande, 
kassör och sekreterare, som enligt mandatlistan står för omval. Valberedningens slutliga 
förslag (mandatlista) ska finnas tillgänglig senast en vecka före Höstmötet. 
Ersätter: Valberedningen ska senast fyra veckor före årsmötet överlämna sitt förslag till styrelsen.  

 
REVISION  
§ 24 REVISION  

Revisorerna (ordinarie och suppleant) är valda av medlemmarna och ska för deras räkning 
mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Revisor behöver inte vara medlem i klubben. 
Ersätter: Revisorerna är valda av medlemmarna och ska för deras räkning mellan årsmöten granska 
styrelsens arbete. Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisor 
behöver inte vara medlem i klubben.  
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och 
styrelseprotokoll och övriga handlingar.  
Klubbens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.  
Revisorerna ska, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och 
räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna 
revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.  

 
STYRELSE  
§ 25 SAMMANSÄTTNING  

Styrelsen består av ordförande och minst fyra övriga ledamöter samt en (två) suppleant.  
Styrelsen bör vara jämställd avseende kön samt representeras av alla åldrar. 
Styrelsens utser inom sig vice ordförande samt representant i valberedningen. Vid förfall 
av ledamot inträder suppleant och erhåller dennes rösträtt. 
Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe fram till 
nästföljande årsmöte.  
Ersätter: Styrelsens utser inom sig endast vice ordförande. Övriga ledamöter är valda på befattning enligt 
gällande organisation och ansvarsfördelning i styrelsen. Vid förfall av ledamot inträder suppleant och 
erhåller dennes rösträtt, enligt av årsmötet fastställd turordning. 
Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av årsmötet 
fastställda turordningen för tiden t o m nästföljande årsmöte.  
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan 
efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.  


