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INGARÖ GOLFKLUBB  Heltidsmedlem, B-aktie 
 
 
Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Heltidsmedlem i Ingarö 
GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser samt regler för 
innehav av B-aktie. Jag är medveten om att samtycke krävs av bolaget för köpet av B-aktien. 
Om samtycke inte ges gäller inte medlemsansökan och betalda årsavgifter återbetalas. Till 
denna ansökan bifogar jag undertecknat överlåtelseavtal.  

 
 
………………………………………….  ………………………………………... 
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: 
 
……………………………………………….    ……………. …………………………………………………. 
 
 

 
   Medlemsavgift           ……..kr
   Spelavgift                               ……. kr
   B-aktieägare                        ……. kr

 
Totalt                       …….kr 

 
 

 

 Jag vill ha fakturan via brev och betalar 50 kr extra för detta.  

 Godkänner att mitt namn publiceras på webb i bl a anmälnings-, start- och resultatlistor. 

 

 
 
………………………………………….  ……………………… 
Ort    Datum 
 
………………………………………….  ………………………………………… 
Namnteckning    Namnförtydligande 
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ÖVERLÅTELSEAVTAL  
av B-aktie i Ingarö golf AB 
 
 
B-aktie nr: …………………. registrerad i aktieboken     ……………………… kr 
 
Årsavgift betald av säljaren   +……………………. kr 
 
Totalt att betala till säljaren   =……………………. kr 
 
 
 
Säljare 
 
Jag erbjuder härmed golfklubben att förköpa B-aktien. Om förköp ej sker och samtycke ges överlåtes 
B-aktien till köparen och jag begär samtidigt mitt utträde ur Ingarö golfklubb.   
 
 
………………………………………….  ………………………-………….. 
Namn    Golf-ID 
 
………………………………………….  ……………………… 
Ort    Datum 
 
………………………………………….  ………………………………………... 
Namnteckning    Namnförtydligande 
 
 
 
Köpare 
 
Jag vill förvärva ovan angiven B-aktie och försäkrar på heder och samvete att det kommer att ske till 
det pris som anges ovan. Genom undertecknandet förbinder jag mig att följa vid varje tidpunkt 
gällande stadgar och regler bör B-aktieinnehav både i Ingarö golfklubb och i Ingarö golf AB. Jag 
bifogar medlemsansökan till detta överlåtelseavtal.  
 
 
………………………………………….  ………………………-………….. 
Namn    Golf-ID 
 
………………………………………….  ……………………… 
Ort    Datum 
 
………………………………………….  ………………………………………... 
Namnteckning    Namnförtydligande 
 

 
 
 
B-aktien överlåtes av säljaren till köparen om inte Ingarö golfklubb förköper B-aktien. Köparen 
skall till säljaren erlägga köpeskilling först efter det att Ingarö GK lämnat samtyckesbesked.  
 
Parterna är överens om pris samt datum för överlåtelse. Överlåtelsehandlingen i original samt 
medlemsansökan för köparen ska insändas till klubbens kansli. Klubben fakturerar köparen 
årsavgiften, meddelar samtycke till överlåtelsen, registrerar ägarbytet av aktien i aktiebok och 
bekräftar utträde för säljaren. Aktiebrev för B-aktie utfärdas ej men vid önskemål kan intyg om innehav 
och registrering av B-aktien i aktieboken utfärdas.  
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Regler för Innehav av B-aktie i Ingarö golf AB (pub) 
Beslutat vid årsmöte 2010-04-28 
 
 
 

 
Allmänt 
 

Följande Regler är antagna av årsmötet vid Ingarö Golfklubb (”klubben”). De gäller för ägare 
av B-aktie i Ingarö Golf AB (publ) (”bolaget”). Klubben är majoritetsägare av bolaget. 
Rättigheter och skyldigheter för B-aktieägare liksom för klubbens medlemmar framgår av vid 
varje tidpunkt gällande stadgar och övriga bestämmelser för klubben och av bolagsordning 
för bolaget. 
 

 
Rätt att spela på banan 
 

Rätten att spela på klubbens bana har den som äger B-aktie och som beviljats medlemskap i 
klubben och som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och bolaget. Rätten att 
spela på banorna är personlig. Ägare av B-aktie som önskar vara passiv medlem i klubben 
får dock låna ut eller på annan sätt upplåta rätten till spel under helt kalenderår till fysisk 
person med verkan att denne träder i innehavarens ställe, dock under förutsättning att 
upplåtaren har betalt avgift som passiv medlem i klubben och att den till vilken upplåtelsen 
sker har beviljats medlemskap i klubben och som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser. 
 

 
Skyldighet att pantsätta B-aktie 
 

Ägare av B-aktie är skyldig att skriftligen oåterkalleligen pantsätta aktien till klubben till 
säkerhet för sitt rätta fullgörande av sina skyldigheter mot klubben och bolaget, bl.a. enligt 
stadgar och dessa regler om innehav av B-aktie, vilken skyldighet även gäller för ny ägare av 
aktien. 
 

 
Skyldighet att betala avgifter 
 

Ytterligare regler för ägare av B-aktie framgår av § 13 i klubbens stadgar och av villkor 
mellan aktieägare och Bolaget. Därav framgår bl a: Medlem som äger B-aktie i driftsbolaget 
är skyldig att årligen betala den avgift som årsmötet bestämmer för rättigheten att spela på 
banorna. Underlåter medlemmen det och har avgiften inte betalats inom 60 dagar efter 
skriftlig anmodan är klubben berättigad att återköpa B-aktien. Klubben skall meddela 
medlemmen sitt beslut att återköpa aktien i ett vanligt brev till medlemmen, varvid klubben är 
skyldig att betala lösen – efter avräkning av medlemmens skuld på avgifter, 
försäljningskostnader eller annan skuld till klubben – för aktiens värde på dagen för klubbens 
beslut. Aktiens värde på nyss nämnda dagen skall anses motsvara den köpeskilling som 
klubben kan betinga sig vid en försäljning av aktien inom trettio dagar från den dagen genom 
annonsering på lämpligt sätt, exempelvis på golf.se eller blocket.se. Skulle, trots genomförd 
annonsering, någon försäljning inte kunna komma till stånd inom angiven tid skall värdet 
anses vara en krona. Lösenbeloppet skall betalas inom 30 dagar från den tidpunkt då det 
blev bestämt. 
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Överlåtelse av B-aktie 
 

Överlåtelse av aktie i bolaget bör ske på klubbens kansli som har delegation att direkt fatta 
alla beslut om samtycke och medlemskap och registrera ny ägare i aktieboken. Hos 
klubbens kansli finns överlåtelsehandling, pantsättningshandling, medlemsansökan samt 
allmän information om försäljning av B-aktie. Medlem förbinder sig att endast sälja eller 
skänka sin B-aktie till en fysisk person som även ansökt om och beviljats medlemskap i 
klubben och betalat gällande (inträdesavgift) – eller alternativt att låta klubben få eller 
återköpa aktien enligt förfarandet ovan, se under Skyldighet att betala avgifter. Om dessa 
villkor inte skulle vara uppfyllda kvarstår medlemmens skyldighet att betala av årsmötet 
beslutade avgifter tills ny ägare som uppfyller villkoren hittats. Om härvid B-
aktieinnehavarens sammanlagda skuld till klubben och bolaget bedöms kunna att överstiga 
den pantsatta B-aktiens värde har klubben rätt att sälja B-aktien till tredje man och helt eller 
delvis kvitta influtet belopp mot skulden. Överskjutande belopp återbetalas till ägaren. 
 

 
Regler som gäller efter det att medlemskap upphört 
 

Vad som här stadgas gällande klubbens och bolagets rätt att skydda fordran och rätt till 
återköp av B-aktie gäller även för f d medlem i klubben som lämnat eller uteslutits enligt 
stadgarnas §§ 11 och 12, men behållit sin B-aktie under en tid av mer än 60 dagar. 
 

 
Samtycke 
 
Ägare av B-aktie som vill överlåta denna är skyldig att enligt bestämmelser som framgår av 
bolagsordning i Ingarö Golfklubb AB först anmäla detta till bolaget. Bestämmelse om 
samtyckesförbehåll framgår av § 12 i Ingarö Golf ABs bolagsordning. Samtycke behöver inte 
ske om ägandet till B-aktien övergår genom arv eller testamente, varvid dock gäller att den 
nya ägaren i detta fall inom rimlig tid antingen blir medlem i klubben eller säljer aktien enligt 
reglerna ovan. 
Anmälan om samtycke skall ske skriftligen hos Bolaget och inges till klubbens kansli. 
Anmälan skall även innefatta ansökan om medlemskap som skall vara undertecknad av den 
till vilken överlåtelse avses ske. Om Bolaget ej medger samtycke enligt ovan kan Bolaget 
anvisa annan som förvärvare till det pris som angivits i anmälan. 
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RUTINER VID ÖVERLÅTELSE AV B-AKTIE 

 
 

Vid överlåtelse av B-aktie i Ingarö Golf AB och ansökan om medlemskap i Ingarö Golfklubb 
skall nedanstående rutiner beaktas. Om Du/Ni har några frågor i samband med överlåtelsen 
kontakta kansliet på 08-545 556 60 alt. kansli@igk.se  
 
- Köparen och säljaren överenskommer om pris på B-aktien samt ev. betald årsavgift. 
- Överlåtelsehandling samt medlemsansökan insändes till kansliet. 
- Klubben registrerar medlemskapet och fakturerar köparen årsavgiften. Om säljaren betalt 
årsavgiften äger denne rätt att överlåta denna till köparen. 
- Efter att köparen betalt fakturerade avgifter meddelas om samtycke till överlåtelse kan ske. 
- Kansliet meddelar köparen som betalar säljaren för B-aktien. Säljaren meddelar kansliet att 
denne erhållit betalning för B-aktien och att överlåtelse kan ske. 
- Kansliet registrerar ägarbytet av B-aktien i aktieboken. Aktiebrev utfärdas ej men efter 
registrering kan intyg om innehavet utfärdas. 
 
Insänd till kansliet: 
• Överlåtelsehandling underskriven av båda parter med redovisning av bl.a belopp. 
• Inträdesansökan för ny medlem. 
• Säljarens ev. nycklar till omklädningsskåp. Ev bagbur skall vara tömd och olåst. 
• Köparens hcp-uppgifter från tidigare klubb (om ej revision skett) eller utbildningsintyg. 
 
 
 
Medlemskortet (plastkortet) fungerar oavsett vilken klubb som står angivet på det.  
Önskas nytt kort med nya hemmaklubbens namn på, beställs det av nya hemmaklubben. 
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ÖVERLÅTELSEAVTAL  
av eventuell C-aktie i Ingarö golf AB 
 
 
C-aktie nr: …………………. Registrerad i aktieboken      
 
 
 
Registrerad innehavare   
 
 
………………………………………….  ………………………-………….. 
Namn    Golf-ID 
 
………………………………………….  ……………………… 
Ort    Datum 
 
………………………………………….  ………………………………………... 
Namnteckning    Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
Ny innehavare att registreras i aktieboken 
 
 
………………………………………….  ………………………-………….. 
Namn    Golf-ID 
 
………………………………………….  ……………………… 
Ort    Datum 
 
………………………………………….  ………………………………………... 
Namnteckning    Namnförtydligande 
 
 

 Är medlem eller söker samtidigt medlemskap i Ingarö GK eller Ingarö golf AB 
 
 
 
 

Ingarö golf AB utfärdar inget aktiebrev men kan efter önskemål utfärda intyg om innehavet. 
När ändringen är införd bekräftas detta till båda parter.  
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