
 
 
 
 

Proposition Nr 1 till Årsmöte 2022-03-10 

Stadgeändring - Beslut avseende avgifter / Kallelse till 
årsmöte. 
 
Klubben har idag kö för att bli medlem. I stadgarnas 11§ föreskrivs att en medlem som inte 
inom tre (3) månader från förfallodag har betalat sin årsavgift anses ha begärt sitt utträde. I 
praktiken utgår en påminnelse om medlemmen inte betalar i utsatt tid och om denna inte 
heller betalas kontaktar kansliet vederbörande. Det händer då att medlemmen väljer att 
begära sitt utträde. 
Detta innebär att en ny medlem kan erbjudas plats i Haverdals Golfklubb först fram mot 
sommaren. 
Styrelsen anser att det är viktigt att man tidigare än idag skall kunna erbjuda nya 
medlemmar inträde i klubben och att man därför behöver skicka ut fakturorna med 
årsavgiften tidigare än idag. Med nuvarande ordning är detta inte möjligt då vi har årsmöte 
under mars månad. 
En del klubbar löser detta genom ett sk delat årsmöte. Styrelsen har haft samråd med SGF 
stadgeexpert och SGF avråder från att ha delat årsmöte. SGF förordar istället att man på 
ordinarie årsmöte i mars beslutar om avgifter för nästkommande år i stället för innevarande. 
 
Styrelsen bedömer att det är en bra modell och anser att Haverdals GK bör övergå till att 
använda denna modell vilket medför ett tillägg till stadgarna. 
 
Styrelsen ser också en fördel i att flödet i kansliet blir bättre då man inte behöver arbeta 
med att söka medlemmar som inte betalat sin årsavgift när säsongen är i gång. 
 
Ändringen innebär även att det skapas en intäktsram för budgetarbetet nästkommande år, i 
stället för dagens modell där man gör budget först och föreslår avgifter efteråt. 
 
Styrelsen har även upptäckt ett mindre fel i stadgarna avseende när kallelse till årsmötet 
skall vara utsänd som styrelsen föreslår rättas.  
 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta 

a. att i 15§ ändra tiden för kallelsens utsändande till tre (3) veckor i stället för dagens 
två (2). Ändring med röd text nedan 

b. att ändra i 21§ p 10 under ”Ärenden vid årsmötet” så att paragrafen får 
nedanstående lydelse. Ändringar jämfört med idag med röd text 

c. att årsmötet beslutar att paragrafen skall vara omedelbart justerad 
 
15§ Årsmöte och extra årsmöte 
 Tidpunkt och kallelse 

Kallelse med förslag till föredragningslista för årsmöte skall senast tre veckor 
före mötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om 
sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas 
en per hushåll.  
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21§ Årsmöte och extra årsmöte 

  
10. Fastställande av  

a. Verksamhetsplan 
b. Medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår 
c. Inträdesavgifter och medlemslån 
d. Övriga avgifter 
e. Budget för kommande verksamhet- och räkenskapsår 

 
  

 
 


