
 
  

SPELRÄTT OCH MEDLEMSKAP – VAD GÄLLER?  

Fastställt vid årsmötet den 24 april 2017 

 
1. Måste jag ha spelrätt för att kunna spela på Söderåsens GK?  
Nej, inte alla typer av medlemskap kräver spelrätt. Vilka kategorier som kräver spelrätt och villkoren 
för respektive medlemskategori framgår av hemsidan.  
 
2. Om jag har en spelrätt men inte längre vill vara medlem, vad gäller då?  

a) Du måste säga i) upp ditt medlemskap skriftligen senast visst datum + ii) ha sålt din spelrätt senast 
visst datum för att ditt medlemskap ska upphöra från och med det kommande året.  

b) Uppsägning: Uppsägning måste ske skriftligen senast den 30 november för att gälla från och med 
det kommande året.  

c) Försäljning spelrätt: Om du inte längre ska vara medlem i SåGK måste du senast den 15 februari ha 
sålt din spelrätt för att slippa betala medlemsavgift.  
 
Exempel: Du har en spelrätt och betalar medlemsavgift för åren 1 – 3. År 3 bestämmer du dig för att 
inte längre vara medlem under det kommande år 4. För att slippa betala med-lemsavgift år 4 måste 
du i) senast den 30 november år 3 ha sagt upp ditt medlemskap och ii) senast den 15 februari år 4 ha 
sålt din spelrätt. Annars är du skyldig att betala medlemsavgiften för år 4.  
 
3. Vad händer om jag inte betalar medlemsavgiften men har kvar spelrätten?  

a) SåGK kan häva spelrätten och kan antingen förmedla den till intresserad köpare eller lösa den till 
nominellt värde (det belopp som det första gången såldes av SåGK) eller mark-nadsvärdet 
(genomsnittet av de senaste fem försäljningar av spelrätter som skett genom förmedling av SåGK) 
minus den medlemsavgift som du skulle betalat.  

b) Ditt medlemskap upphör men du blir skyldig att betala en administrationsavgift om 1 000 kr.  
 
4. Vad händer om jag inte betalar medlemsavgiften men säljer spelrätten efter den 15 februari?  
Ditt medlemskap upphör men du blir skyldig att betala en administrationsavgift om 1 000 kr.  
 
5. Vad händer om jag har sålt spelrätten före den 15 februari men jag har gjort min uppsäg-ning 
först efter den 30 november (ex: säljer min spelrätt 15 december och gör uppsägning 20 
december)?  
Ditt medlemskap upphör men du blir skyldig att betala en administrationsavgift om 1 000 kr.  
 
6. Vad gäller om jag vill vara kvar som medlem men byta medlemskategori?  
Du måste senast den 30 november ha meddelat om du ska byta medlemskategori för det kommande 
året.  
 
7. Vad händer om jag byter medlemskategori efter den 30 november?  
SåGK kan då kräva att du ska betala medlemsavgift för din tidigare kategori eller låta dig byta 

kategori men ta ut en administrationsavgift om 1 000 kr. 

 

 


