
 

 

Denna promemoria sammanfattar de förändringar i GKS stadgar som styrelsen föreslår beslutas av 

årsmötet. Utöver nedan beskrivna förändringar föreslår styrelsen också redaktionella ändringar som 

inte medför någon ändring i sak.  

 

Idrottsrörelsens verksamhetsidé  
Tidigare lydelse: 

”Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.  

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning” 

Föreslagen lydelse: 

”Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.” 

 

Vår Verksamhetsidé 
Tidigare lydelse: 

”Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och 

psykiskt som socialt och kulturellt. 

Därför vill vi utforma vår idrott så att  

▪ den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,  

▪ alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska 

förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet,  

▪ den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar,  

▪ de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet samt att  

▪ den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap” 

Föreslagen lydelse: 

VÅR VERKSAMHETSIDÉ, VISION och VÄRDEGRUND  

Vår verksamhetsidé 

Vi erbjuder våra medlemmar, deras familjer och alla gäster en genuin golfupplevelse på en 

anläggning av hög kvalitet.  

Vår vision 

Bästa golfupplevelsen i en familjär atmosfär. 

Vår värdegrund 

Kvalitet: Du välkomnas till en attraktiv anläggning med högsta servicenivå. 

Gemenskap: Golfklubben är en samlingsplats där alla kan känna glädje, trivas och mötas på lika 

villkor. 

 

 



 

 

 

9 a § 
Nuvarande formulering: 

Beslut om att upplåta nyttjanderätt i klubbens golfbanor och egendom skall fattas av årsmöte, utom i 

det fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst 2/3 av de röstande har gått 

med på beslutet.  

Föreslagen ny formulering: 

Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av 

årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det 

gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst 3/4 av antalet avgivna röster har gått med 

på beslutet. 

 

10 §  
Nuvarande formulering: 

Golfklubbens medlemmar är aktiva (spelande) eller passiva (icke spelande). Dessa kan i sin tur indelas 

i kategorier beslutade av årsmöte. Önskemål om att byta kategori skall av medlem skriftligen 

anmälas till styrelsen senast den 31 december året före bytet. Önskemål om kategoribyte efter 31 

december medges ej utan att synnerliga skäl föreligger. 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten 

härom.  

Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen väljas till hedersmedlem i golfklubben. 

Hedersmedlem är befriad från avgifter till klubben.  

Föreslagen ny formulering: 

Golfklubbens medlemmar är aktiva (spelande) eller passiva (icke spelande). Dessa kan i sin tur indelas 

i kategorier beslutade av årsmöte. Önskemål om att byta kategori skall av medlem skriftligen 

anmälas till styrelsen senast den 31 december året före bytet. Medlem är fr.o.m. 1/1 

betalningsansvarig för medlems- och spelavgifter för den medlemskategori i vilken medlemmen är 

registrerad. Annat kategoribyte än uppgradering medges ej efter 31 december utan att synnerliga 

skäl föreligger. 

Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen väljas till hedersmedlem i golfklubben. 

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift till klubben och spelavgift till klubbens driftsbolag.  

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten 

härom. 

 

 

 

 

 



 

 

§ 11  
Nuvarande formulering: 

Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed 

omedelbart ha lämnat klubben.  

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det 

inom 10 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att göra detta, och 

beviljar styrelsen inte anstånd, skall denne anses ha anmält sitt utträde ur klubben. 

Föreslagen ny formulering: 

Medlem som vill utträda ur golfklubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed 

omedelbart ha lämnat klubben, dock kvarstår betalningsansvar för avgifter till klubben och klubbens 

driftsbolag för innevarande år.  

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och klubbens driftsbolag skall 

anmodas att göra det inom 10 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem 

att göra detta, och beviljar styrelsen inte anstånd, skall denne anses ha anmält sitt utträde ur 

klubben. 

 

§ 13 a och b.  
Nuvarande formulering: 

13 a § SPELRÄTT  

En spelrätt upplåts genom anteckning i spelrättsregistret. Bevis om spelrätt skall utställas på 

personen i fråga (spelrättshavaren). Spelrättsregistret skall för varje spelrätt ange dess nummer, 

innehavarens namn och medlemsnummer samt, efter spelrätts övergång, ny innehavares namn och 

medlemsnummer.  

Närmare bestämmelser om spelrätt och spelrättshavares rättigheter och skyldigheter finns i 

”Bestämmelser för innehavare av spelrätt i Saltsjöbadens Golfklubb”. Sådana bestämmelser fastställs 

av årsmöte. 

Föreslagen ny formulering: 

13 a § SPELRÄTTIGHET  

Rättighet att spela på klubbens golfbanor har dels medlem som erlagt gällande avgifter till klubben 

och klubbens driftsbolag och i det fall det krävs, innehar spelrätt, dels greenfeegäst, dels den som av 

annat skäl är berättigad till spel på golfbanan. 

13 b § SPELRÄTT En spelrätt upplåts genom anteckning i spelrättsregistret. Bevis om spelrätt skall 

utställas på personen i fråga (spelrättshavaren). Antalet spelrätter beslutas av årsmöte. 

Spelrättsregistret skall för varje spelrätt ange dess nummer, innehavarens namn och 

medlemsnummer samt, efter spelrätts övergång, ny innehavares namn och medlemsnummer.  

Närmare bestämmelser om spelrätt och spelrättshavares rättigheter och skyldigheter finns i 

”Bestämmelser för innehavare av spelrätt i Saltsjöbadens Golfklubb”. Sådana bestämmelser fastställs 

av årsmöte. 

 



 

 

§ 21. Höstmöte 
Nuvarande formulering: 

6. Presentation av resultat- och likviditetsprognos för innevarande räkenskapsår. 

7. Redovisning av klubbens ekonomiska förutsättningar i sammandrag. 

Föreslagen ny formulering: 

6. Presentation av resultat- och likviditetsprognos för innevarande räkenskapsår, samt redovisning 

av klubbens ekonomiska förutsättningar i sammandrag. 

 

§ 21. Vårmöte 
Nuvarande formulering: 

13. Val av Föreningens representant till bolagsstämman i Driftbolaget med uppdragsspecifikation. 

Föreslagen ändring: 

11. Val av; 

a. Golfklubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år; 

b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; 

c. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år; 

d. en ledamot i valberedningen för en tid av 3 år; 

e. Golfklubbens representant till bolagsstämman i Driftbolaget med uppdragsspecifikation. 

 

  

 


