
 

A N S Ö K A N  O M  M E D L E M S K A P  

I  K U M L A  G O L F K LU B B

Undertecknad ansöker om medlemskap i Kumla Golfklubb. Jag har tagit del av  
och är införstådd med Kumla Golfklubbs stadgar på följande sidor.

Fullvärdiga  ■ Senior platina (innehar eller skaffar spelrättsbevis)  ■ Distansmedlem** 
medlemsformer ■ Senior guld* (innehar ej spelrättsbevis)  ■ Greenfeemedlem (silver)  
 ■ Senior 22 – 25 år (spelrättsbevis krävs ej) ■ Greenfeemedlem (brons)  
 ■ Ungdom / Junior (fyller högst 21 år under året) 

Personnr  Namn      

Adress

Postnr/Ort

Telefon bostad  Telefon arbete

Mobil privat  Mobil arbete   

E-post  

Klubbtillhörighet (f.n. / senaste) 

Golf-id  hcp   

Yrke (Frivillig uppgift)

■  Har varit medlem tidigare i Kumla Golfklubb 

■  Innehar spelrätt nr   ■  Innehar ej spelrätt 

■  Ingår i familjegrupp tillsammans med   (en tidning per familj) 

■  Jag vill betala via autogiro. Tacksam för information och villkor. 

 Ort  Datum 

 Namnteckning  Namnförtydligande (texta)
/

Plats för klubbens noteringar 

Datum

Sign/namn

 * Guldmedlemskapet har tidigare benämnts prov- 
 medlemskap. 

 ** Distansmedlem är jämställd med fullvärdig   
 medlem när det gäller spel på Kumla GK.   
  Distansmedlem kan inte ingå i lag som  deltar i  
 seriespel. Vid spel på annan klubb anses inte distans-   
 medlem som fullvärdig medlem i  Kumla GK. 

 Utförlig information om Kumla Golfklubb   
 och Högtorpsbanan, medlemskap, priser,   
 nybörjarkurser etc.  finns att läsa på klubbens  
 hemsida www.kumlagk.se

 Välkommen som medlem i Kumla Golfklubb!



IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING
stadgar för Kumla Golfklubb, som är en ideell före-
ning, stiftad 1982 och med hemort i Kumla kom-
mun. Stadgarna fastställda 1982-09-23.
Stadgarna ändrade 2000-11-18 och 2002-01-17.

IDROTTSRÖRELSENS  VERKSAMHETSIDÉ
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.

VÅR VERKSAMHETSIDÉ
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 ras, religion, ålder, kön, natio-

nalitet. fysiska och psykiska förutsättningar, får 
vara med i för eningsdriven idrottsverksamhet,

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

• de som deltar får vara med och bestämma om 
och ta an svar för sin verksamhet samt att

• den ger alla som deltar en kamratlig och trygg 
social gemenskap. 

(Gällande från Riksidrottsmötet 1995).

ALLMÄNNA  BESTÄMMELSER

1 § ÄNDAMåL

Golfklubben har som ändamål att verka för att 
medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med 
idrottens verksamhetsidé.

2 § SAMMANSÄTTNINg

Golfklubben består av de fysiska personer som har 
upptagits i klubben som medlemmar. 

3 § TILLHÖRIgHET M.M.
Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet 
(SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riks-
idrotts för bund (RF).

KLuBBEN TILLHÖR Örebro Läns Golfdistriktsförbund 
(GDF) samt Örebro Läns idrottsförbund (DF). 
Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers 
stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser 
och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På 
begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse 
(FS) eller respektive GDF- eller DF-styrelse är klub-
ben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfo-
gande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.
 
4 § BESLuTANDE ORgAN

Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra 
årsmöte och styrelsen.

5 § fIRMATEcKNINg

Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om 
styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter 
gemensamt eller av en särskilt utsedd person.

6 § VERKSAMHETS- OcH RÄKENSKApSåR

Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår 
omfattar tiden: 1 januari  t o m  31 december.

7 § STADgETOLKNINg

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller 
om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, 
avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i 
trängande fall av styrelsen.

8 § STADgEÄNDRINg

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av års-
möte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna 
röster. Förslag till ändring av stadgarna får skrift-
ligen avges av såväl medlem som styrelsen. 

Beslut om stadgeändring träder ikraft sedan det 
godkänts av SGF.

9 § uppLÖSNINg AV gOLfKLuBBEN

För upplösning av golfklubben krävs beslut av 
årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet av-
givna röster. I beslut om upplösning av klubben 
skall anges att klubbens tillgångar skall användas 
till bestämt golffrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens 
och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisions-
berättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall 
omedelbart sändas in till SGF.

gOLfKLuBBENS  MEDLEMMAR

10 § MEDLEMSKAp

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till 
vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten 
härom. Ansökan om medlemskap får avslås endast 
om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten 
eller omfattningen av golfklubbens verksamhet 
eller om det kan antas att sökanden kommer att 
motarbeta klubbens ändamål eller intressen.

Ansökan får också avslås om sökanden tidigare 
varit medlem och utträtt enligt 11 § 2 stycket och 
inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna 
som föranlett utträdet. Beslut att avslå medlemsan-
sökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen 
redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt 
RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. 
Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas 
till den som fått avslag på sin ansökan.

Medlem som fyllt 26 år som vill vara aktiv och 
därmed kunna utnyttja Kumla Golfklubbs golf-
bana, måste inneha spelrätt och ha fullgjort sina 
ekonomiska skyldigheter gentemot klubben. 
Medlem som erlagt kapitalinsats före 2001-12-31 
har samma rättigheter och skyldigheter som med-
lem med spelrättsinnehav har gentemot klubben. 
Innehav av spelrätt berättigar inte automatiskt till 
medlemskap i klubben. Medlem kan begära att få 
bli passiv medlem. Begäran prövas av styrelsen 
som fattar beslut i frågan. Passiv medlem äger ej 
rätt att spela på banan, ej heller rätt att spela som 
greenfeegäst på andra banor.

Årsmötet kan, med avvikelse från första meningen 
i föregående stycke, besluta att medlem skall kunna 
vara aktiv och därmed utnyttja klubbens bana utan 
att inneha spelrätt eller kapitalsinsats. Sådant beslut 
får längst avse innevarande och nästföljande år.

Genom beslut av årsmöte får person på förslag 
av styrelsen kallas till hedersmedlem i klubben. 
Regler för hantering av spelrätt framgår av särskilt 
dokument, fastställt på årsmötet.

11 § uTTRÄDE

Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skrift-
ligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed 
omedelbart ha lämnat klubben.

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska för-
pliktelser mot klubben får anmodas att göra det 
inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse 
härom. Underlåter han det och beviljar styrelsen inte 
honom anstånd skall han anses ha anmält sitt utträ-
de ur klubben.

12 § uTESLuTNINg

Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan 

anledning än att han motarbetat klubbens verksam-
het eller ändamål eller uppenbarligen skadat klub-
bens intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare 
tilldelats varning. Om tillräckliga skäl för uteslutning 
inte föreligger får medlemmen tilldelas varning. 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas 
innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom 
av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid med-
lemmen skall underrättas om skälen till den till-
tänkta åtgärden. 

Beslut om uteslutning eller varning fattas av sty-
relsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att 
omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för 
beslutet. I beslut enligt ovan skall skälen redovisas 
och vad sökanden har att iaktta enligt RF:s stadgar 
om han önskar överklaga beslutet. 

Beslutet skall avfattas skriftligen och inom tre 
dagar sändas till den beslutet avser.

13 § MEDLEMS RÄTTIgHETER OcH SKyLDIgHETER

Medlem i golfklubben
• har rätt att delta i sammankomster som anord-

nas för medlemmarna.
• har rätt till information om klubbens verksamhet.
• skall vid övertagande av spelrätt erhålla spelrätts-

bevis.
• som före 2001-12-31 erlagt kapitalinsats har 

efter utträde ur klubben rätt till återbetalning av 
kapitalinsatsen senast ett år efter utträdet.

• skall följa klubbens stadgar och de beslut som fat-
tats av klubbens organ samt följa de i § 3 nämnda 
organisationernas stadgar, bestämmelser och be-
slut. Medlem i golfklubben.

• får inte till annan överlåta eller upplåta någon-
rättighet som följer av medlemskapet, undanta-
get spelrätten.

• skall betala de avgifter som beslutas av klubben.
• har inte rätt till del av klubbens behållning eller 

egendom vid upplösning av klubben.

14 § DELTAgANDE I DEN IDROTTSLIgA VERKSAM-
HETEN

Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga 
verksamhet under de former som är vedertagna 
inom idrotten. Medlem får, om inte klubbens sty-
relse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning 
enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.
 
åRSMÖTE OcH EXTRA åRSMÖTE

15 § TIDpuNKT, KALLELSE

Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande 
organ, ärenden som skall behandlas av årsmötet förde-
las på två skilda möten, ett höstmöte och ett vårmöte. 
Höstmötet hålles före december månads utgång och 
vårmötet före april månads utgång. Fördelning av 
ärenden på dessa två möten framgår av § 21.

Kallelse med förslag till föredragningslista skall 
senast 3 veckor före årsmötet tillsändas medlem-
marna och an slås på klubbens anslagstavla.

Verksamhets och förvaltningsberättelse, revisions-
berättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, sty-
relsens och valberedningens förslag samt inkomna 
motioner med styrelsens yttrande skall senast 1 
vecka före årsmötet finnas tillgängliga på plats som 
anges i kallelsen och tillhandahållas på årsmötet. 

16 § fÖRSLAg TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV 
åRSMÖTE

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till 
ärenden att behandlas avårsmötet. Motion (förslag) 
från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 15 
oktober respektive 15 februari. Styrelsen skall till 
årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen. 

STADGAR KUMLA GOLFKLUBB
Antagna 23 september 1982 Reviderade nov 1994, 2000 och jan 2002



17 § RÖSTRÄTT SAMT yTTRANDE- OcH fÖRSLAgSRÄTT

Rösträtt på årsmötet har medlem som fullgjort 
sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och 
under mötesåret fyller lägst 15 år. Rösträtten 
är personlig och får inte utövas genom ombud. 
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och 
förslagsrätt på mötet. Närvarande representanter för 
RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

18 § BESLuTSfÖRHET

Årsmötet är beslutfört med det antal röstberät-
tigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § BESLuT OcH OMRÖSTNINg 
Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter 
omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut 
efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med 
acklamation.

Beslut enligt 8 och 9 § avgörs med där angiven 
röstmajoritet (kvalificerad majoritet).

Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs 
som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel 
relativ majoritet). Övriga beslut avgörs så att bifall 
kräver mer än hälften av antalet avgivna röster 
(enkel absolut majoritet).

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske 
slutet om röstberättigad medlem begär det.

Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika rös-
tetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, 
om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad 
avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal 
lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

20 § VALBARHET

Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning 
är röstberättigad medlem i klubben.

Arbetstagare inom klubben får inte väljas till le-
damot av styrelsen eller till revisor i klubben.

Klubbstyrelse och valberedning skall bestå av så-
väl kvin nor som män. I övrigt skall klubben verka 
för att kommittéer och andra organ får sådan sam-
mansättning att jämställdhet mellan kvinnor och 
män kan nås.

21 § ÄRENDEN VID åRSMÖTE

Vid årsmötet skall 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  Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, 

som jämte ordföranden skall justera mötespro-  
tokollet.

uNDER HÖSTMÖTET: 
6  Fastställande av medlemsavgifter och kapital- 

insatser, samt verksamhetsplan och budget  
för det kommande verksamhetsåret.

7A  Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i 
styrelsen, för en tid av (1) år;

7B Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen 
för en tid av (2) år;

7c Val av två suppleanter i styrelsen med för dem 
fastställd turordning för en tid av (1) år; 

uNDER VåRMÖTET:
6A Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste  

verksamhetsåret.
6B  Styrelsens årsredovisning (resultat- och balans-

räkning) för det senaste räkenskapsåret.
6c Revisorernas berättelse över styrelsens förvalt-
 ning under det senaste verksamhets/räken-

skapsåret.

6D Fastställande av resultat- och balansräkning 
samt disposition av överskott respektive 
underskott i enlighet med balansräkningen.

6E Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den 
tid revisionen avser.

6f Val av (2) revisorer jämte suppleant för en tid av 
ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;

6g Val av (2) ledamöter i valberedningen för en tid 
av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

7  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid  
inkomna motioner.

8  ÖVRIgA fRågOR

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större 
ekonomisk betydelse för klubben eller medlem-
marna får fattas endast om ärendet angivits i 
kallelsen till mötet.

22 § EXTRA åRSMÖTE

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när 

en revisor eller minst en tiondel av golfklubbens 
röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran 
skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit begäran om extra års-
möte skall den inom 14 dagar kalla till sådant 
möte att hållas inom två månader från kallelsen.

Kallelse med förslag till föredragningslista och 
eventuella handlingar skall senast 7 dagar före års-
mötet tillsändas medlemmarna och anslås på klub-
bens anslagstavla.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven 
kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda 
kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett 
mötet upptas till behandling.

Om rösträtt och om beslutförhet på extra års-
möte gäller vad som sägs i § 17 och § 18.

VALBEREDNINg

23 § SAMMANSÄTTNINg, åLIggANDEN

Valberedningen består av ordförande och (2) övriga 
ledamöter, av vilka årsmötet väljer ordförande och 
(1) ledamot (samt styrelsen utser 1 ledamot). Olika 
åldersgrupper bör finnas representerade.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ord-
föranden eller då minst halva antalet ledamöter 
begärt det. Valberedningen skall senast fyra veckor 
före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

REVISION

24 § REVISION

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för 
deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens 
arbete.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av 
golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelse-
protokoll och övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna till-
handa senast fem veckor före årsmötet.

Revisorerna skall, i enlighet med god revisions-
sed, 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 fyra övriga 
ledamöter samt två suppleanter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de 

övriga befattningshavare som behövs. Vid förfall 
för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet 
fastställd turordning. 

Avgår ledamot före mandattidens utgång inträ-
der suppleant i dennes ställe enligt den av års-
mötet fastställda turordningen för tiden t.o.m. 
nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad leda-
mot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan 
efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslags-
rätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

26 § åLIggANDEN

När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklub-
bens beslutande organ och ansvarar för klubbens 
angelägenheter.

Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, SGF:s 
och dessa stadgar – svara för klubbens verksamhet 
enligt fastställda planer samt tillvarata medlem-
marnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att tillse att klub-
ben följer gällande lagar och bindande regler; 
verkställa av årsmötet fattade beslut; planera, leda 
och fördela arbetet inom klubben; ansvara för och 
förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt 
god redovisningssed; lämna revisorerna de upplys-
ningar och handlingar som behövs för att de skall 
kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och 
god revisionssed; förbereda årsmöte.

Ordföranden är klubbens officiella representant 
och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. 
Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden 
eller annan som styrelsen utser träda in i ordfö-
randens ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrel-
sens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

27§ KALLELSE, BESLuTfÖRHET OcH OMRÖSTNINg

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden 
eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas 
samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka 
ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.

Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kall-
lats och då minst halva antalet ledamöter är närva-
rande.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrel-
sens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av 
ordföranden.Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ären-
de skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid 
telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas 
vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll 
skall justeras av mötesordföranden. 

Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
Protokoll skall föras i nummerföljd.

28 § ÖVERLÄMNANDE AV BESLuTANDERÄTTEN 
Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskil-
da ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kom-
mitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem 
eller anställd. 

Den som fattat beslut med stöd av bemyndi-
gande enligt föregående stycke skall fortlöpande 
underrätta styrelsen härom.

 
 
Dessa stadgar är fastställda vid Kumla Golfklubbs 
årsmöte 2002-12-09.

Läs mer på http://sgf.golf.se 
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SÅ HÄR ÄR DU FÖRSÄKRAD NÄR DU SPELAR GOLF PÅ KUMLA GOLFKLUBB
Som medlem i en svensk golfklubb tillhörande SGF, är du försäkrad via Folksam. 
Försäkringen omfattar en ansvars- och olycksdel. Försäkringen gäller endast vid spel 
på golfklubb som tillhör SGF eller annat lands golfförbund.
Ansvarsförsäkringen ( dvs om du skadar någon annan eller någon annans egendom) 
gäller endast i Norden och olyckfallsförsäkringen (om du skadar dig själv) gäller i 
hela världen. Försäkringen gäller endast i samband med golfspel.  
Om en olycka inträffar på golfbanan, kontakta golfklubben där olyckfalls /ansvars-
blanketter finns.
Vid golfspel utanför Norden, kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller 
för ansvarsdelen. 
Kontrollera även med den lokala golfklubben angående försäkringsskyddet.
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