
Spelrättsbevis i Forsgårdens GK (nedan kallad 
klubben) kan förvärvas av fysisk person som bevil-
jats aktivt seniormedlemskap. Juniormedlem som 
övergår till seniormedlem vid 22 års ålder behöver, 
för sådant aktivt medlemskap, ej förvärva spelrätts-
bevis förrän det år han/hon fyller 26 år. Medlem un-
der 26 år, kan inneha spelrättsbevis efter klubbens 
godkännande.

Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att till klub-
ben betala beslutade avgifter.

Antalet spelrättsbevis som får utges är maximerat 
till 1800. Förändring av maximalt antal spelrättsbe-
vis beslutas av klubbens Höstmöte.

Upplåtelse / uthyrning
Innehavare av spelrättsbevis får kalenderårsvis – 
själv upplåta spelrättsbeviset till fysisk person efter 
anmälan till klubben på därför avsedd blankett. Den 
till vilken upplåtelse sker beviljas medlemskap efter 
klubbens godkännande, införs i medlemsregistret 
och betalar beslutade avgifter. Ägare av spelrätts-
bevis måste under hyresperioden ändra sin status 
till passiv medlem samt betala avgift för passivt 
medlemskap till klubben.

Den till vilken upplåtelse sker
•	 skall uppvisa en av innehavaren underteck-

nad handling – ”Upplåtelse av spelrättsbevis i 
Forsgårdens GK som visar att spelrättsbeviset 
upplåtits och vilket/vilka kalenderår upplåtelsen 
avser.

•	 får inte vidareupplåta sin rätt.

Medlem som önskar bli passiv medlem och som inte 
själv kan upplåta sin spelrätt enligt ovan, skall se-
nast den 31 oktober året innan, ansöka om, och en-
ligt klubbens regler beviljas passivt medlemskap för 
kommande år. Därmed upplåts spelrättsbeviset till 
klubben för vidare uthyrning.

Vid underlåtelse att meddela ovanstående och om 
debiterad avgift inte betalats inom 30 dagar efter 
skriftlig anmodan har klubben rätt att:
•	 driva in skulden på samma sätt som fordringar i 

allmänhet drivs in eller
•	 häva spelrättsbevisets giltighet.

Överlåtelse / försäljning
Överlåtelse av spelrättsbevis ska ske på därför av-
sedd blankett. Om spelrättsbevis överlåts och det 
på	 överlåtelsedagen	 finns	 skuld	 avseende	 spel-
avgifter eller andra avgifter som är hänförliga till 
spelrätten, riskerar förvärvaren av spelrättsbeviset 
att detsamma ogiltigförklaras av klubben. Förvärva-
ren införs inte i spelrättsregistret så länge skulden 
är obetalad.

Överlåtelse till klubben
Spelrättsbevis får återlämnas till klubben utan krav 
på ersättning. Återlämning senast 31 oktober res-
pektive år medför befrielse av årsavgift för kom-
mande år.

Spelrättsbevis får ej pantsättas.

Värdebevis
Medlemmar som erhöll ett värdebevis i samband 
med konverteringen 2011 äger rätt att sälja (över-
låta) detsamma. Överlåtelse ska ske på därför av-
sedd blankett.

Värdebevisen har en giltighet t.o.m. 2020 och mås-
te senast detta år omvandlas till spelrättsbevis. Två 
värdebevis kan omvandlas till ett spelrättsbevis. 
Blanketter för upplåtelse och överlåtelse av spel-
rättsbevis	och	värdebevis	finns	att	hämta	på	klub-
bens hemsida eller kansli.
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