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__ 

INGARÖ GOLFKLUBB Årsmedlemskap 
 

 
 

Ansöker härmed om Årsmedlemskap med rätt till spel genom nyttjad B-aktie i Ingarö
golfklubb & Ingarö golf AB och förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och
bestämmelser. Årsmedlemskapet gäller t o m 31 oktober. Till denna ansökan bifogar jag 
undertecknat nyttjandeavtal.

 

 
 

…………………………………………. ………………………………………... 
Förnamn Efternamn 

 
 

…………………………………………. 
Adress 

…………… ……………………… 
Post nr Ort 

 

…………………………………………. 
Telefon bostad 

 
 

………………………………………... 
Telefon arbete 

 

…………………………………………. 
Mobiltelefon 

 
 

………………………………………... 
E-postadress 

 

…………………………………………. 
Personnummer (alla siffror) 

 
 

………………………………………... 
Medlem i IGK i samma hushåll, golf-ID 

 

+ golf-ID…………...(3 siffror) 
  

 

Är nu medlem i: 
 

Exakt hcp: 
 

Hemmaklubb skall vara: 

 

………………………………………………. 
 

……………. 
 

…………………………………………………. 

 

 Årsavgift
  

 
 
 

Årsmedlem senior (fritt spel alla dagar) årsavgift  _____ kr

Årsmedlem senior vardag (fritt spel vardag) årsavgift _____ kr

Totalt  ………………. kr

 
…………………………………………. ……………………… 
Ort Datum 

 
………………………………………………….. 
Namnteckning 

 

 
Godkänner att namn presenteras på webb i bl a anmälnings-, start- och resultatlistor. 
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__ 

NYTTJANDEAVTAL
av B-aktie för golfspel i Ingarö golfklubb & Ingarö golf AB för år ____

 

 
 

Ifylles av kansliet: B-aktie nr: …………………. Startdatum: ……………………………… 
 

 
 

Nyttjandeavtal innehavare (ifylles av B-aktieinnehavare/sökande passiv) 

 
Jag ger härmed Ingarö golfklubb fullmakt att överlåta rätten att spela golf i klubben som är knuten till 
mitt innehav av B-aktie i Ingarö golf AB. Jag är medveten om att jag blir passiv medlem t o m 31/10 
utan rätt till spel på klubbens eller bolagets banor och att jag har skyldighet att erlägga särskild avgift 
för passivt medlemskap. Nyttjandeavtalet kan inte sägas upp under löpande avtalstid. 

 
 

………………………-………….. 
Golf-ID 

 
…………………………………………. ……………………… 
Ort Datum 

 
…………………………………………. ………………………………………... 
Namnteckning Namnförtydligande 

 
 

Nyttjandeavtal Årsmedlem (ifylles av nyttjare, Årsmedlem) 

 
Jag förbinder mig att som nyttjare och Årsmedlem erlägga medlems- och spelavgift till Ingarö golfklubb 
respektive Ingarö golf AB. Jag har också skyldighet att erlägga registreringsavgift till Ingarö golfklubb. 

 
………………………-………….. 
Golf-ID 

 
…………………………………………. ……………………… 
Ort Datum 

 
…………………………………………. ………………………………………... 
Namnteckning Namnförtydligande 

 

 
 
 
 

Avtalet gäller under innevarande säsong, dock längst till 31/10. B-aktieinnehavaren övergår till fullt
betalande aktiv medlem efter avtalsperioden. Nyttjaren/Årsmedlemmen har efter ansökan rätt att
kvarstå i klubben som klubbmedlem eller annan medlemsform med de avgifter som då gäller. Avtalet
ska tillsammans med Årsmedlemmen medlemsansökan insändas till klubbens kansli. Avtalet är giltigt
först när alla avgifter är erlagda av såväl B-aktieinnehavare som nyttjaren/Årsmedlemmen och när
Årsmedlemmens medlemskap godkänts av klubben. Avtalet gäller även om separata avtal, med
respektive underskrifter, sammanfogats att gälla en nummergiven B-aktie.

 

 
Om du har betalat aktiv medlems- och/eller spelavgift, ange dina återbetalningsuppgifter nedan 

 
……………….   …………………………  …………………………… eller ……………………… 
Clearingnr. Kontonr. Bank Post- eller bankgiro 
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Regler för överlåtelse av rätt till spel i Ingarö golf AB 
 
 
 
 
  Medlem som ej önskar vara aktiv kan överlåta nyttjanderätten till sin B-aktie till Ingarö GK. 

Överlåtelsen sker genom att medlemmen anmäler sitt intresse till kansliet genom insändande 
av avtal. Ingarö GK kan i sin tur överlåta nyttjanderätten till Årsmedlem. 

 
  Medlemmen är skyldig att erlägga full årsavgift (medlems- och spelavgift) intill dess att 

kansliet erhållit årsavgift och andra avgifter från nyttjaren. Kansliet återbetalar då erlagd 
årsavgift med avdrag för passivt medlemskap. 

 
  Kansliet administrerar nyttjandet genom avtal som upprättas mellan klubben och B- aktieägaren 

respektive klubben och nyttjare på av klubben tillhandahållna blanketter. Nyttjaren ska 
dessutom ansöka om Årsmedlemskap genom att till klubben insända medlemsansökan. 

 
  Nyttjandeavtalet gäller för en säsong. Därefter kan nyttjare/Årsmedlem köpa B-aktie, utträda 

ur klubben, kvarstå som klubbmedlem eller annan medlemsform. 
 
  Nyttjandeavtalet kan ej sägas upp under avtalstiden. 

 
  Nyttjandeavtalet är giltigt först då fulla årsavgifter erlagts och då nyttjarens 

Årsmedlemsansökan har godkänts av klubben. 
 
  Innehavaren av B-aktien, övergår till fullt betalande medlem efter avtalsperiodens slut. 

 
  B-aktieinnehavaren, om denna är en fysisk person, erlägger passiv medlemsavgift, och ny 

nyttjare erlägger registreringsavgift samt årsavgift som Årsmedlem. 

 
  Nyttjaren/Årsmedlemmen äger rätt att deltaga i alla tävlingsverksamhet och har rätt att 

representera klubben i seriespel och dylikt. Dock med beaktande av reglerna för val av 
hemmaklubb. 
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