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Bestämmelser och villkor för medlemskap i  

Frösåker golf & Country Club AB  

 

1. Allmänt 
Nedanstående bestämmelser och villkor tillämpas mellan medlem och Frösåker Golf & Country Club 
AB (”FGCC”).  

2. Medlemskap 
Medlemskategorier finns beskrivna på hemsidan, www.fgcc.se. I samtliga medlemskategorier ingår 
spel på Linksbanan. Från 22 års ålder ska medlemmar äga en spelrätt i FGCC.  

Medlem ansvarar för att senast den 31 december meddela kansliet önskad förändring av 
medlemskategori till kommande säsong. Under innevarande säsong kan kategorin bara ändras till en 
högre nivå, t.ex. från vardagsmedlem till guldmedlem.  

3. Medlems rättigheter och skyldigheter 
Medlem i FGCC; 

 Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmar. 

 Har rätt att spela på golfbanan under förutsättning att medlemmen har spelrätt (från 22 år) och 

betalat gällande årsavgifter. 

 Har eget ansvar för att uppdatera kontaktuppgifter, inklusive mejladress vid förändring på 

MinGolf alternativt till kansliet.  

 Har inte rätt att använda rangebollar på avgränsat övningsområde eller för spel på banorna.  

 Ta del av gällande lokala regler och ordningsföreskrifter som finns på hemsidan och anslagna vi 

1:a tee.  

 

4. Betalning  
Årsavgiften för respektive medlemskategori gäller per kalenderår. Fakturan skickas under januari 
månad. FGCC förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, 
påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning. Spel på 
anläggningen innan erlagd avgift är förbjudet och kommer att debiteras medlem med gällande 
greenfeetaxa.  
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4.1 Utebliven betalning av årsavgift 
Om en medlem inte betalat aktuell årsavgift senast den 15 april och inte heller ansökt om utträde ur 
FGCC senast den 31 december året innan, ska aktuell årsavgift betalas. Detta gäller för varje spelrätt. 
Efter den 15 april stängs medlem av i GIT. Förseningsavgift påförs årsavgiften med 500 kronor. 

Så länge avgiften är obetald kommer spelrätten att belastas med aktuell skuld. Spelrätten kan då inte 
användas som stöd för medlemskap förrän den upplupna skulden är helt reglerad. 

Om spelrättsinnehavare trots betalningspåminnelse inte reglerar en uppkommen skuld till FGCC 
senast den 30 juni innevarande år efter skuldens uppkomst, förlorar spelrätten sin användbarhet och 
är därmed att anse som makulerad. FGCC äger i sådant fall rätt att utställa en ny spelrätt som kan 
bjudas ut till försäljning till marknadspris.  

4.2 Sjukdom 
Medlem som på grund av sjukdom blir förhindrad att spela innevarande säsong kan ansöka om 
dispens från årsavgiften. Ansökan om dispens ska vara inlämnad till kansliet före den 1 maj, till 
ansökan bifogas läkarintyg. Vid beviljad dispens betalas en administrationsavgift om 500 kronor. 
 

5 Utträde ur FGCC 
För utträde ur FGCC gäller;  
 

 Medlem som vill gå ur FGCC ska skriftligen anmäla detta till kansliet. 

 Spelrättsinnehavaren ansvarar själv för försäljning av sin spelrätt. Spelrätten ska vara såld innan 
medlemmen anses ha lämnat FGCC. Vid behov av hjälp med försäljning kontaktas kansliet. 

 Vid försäljning ska ett köpeavtal fyllas i och skrivas under av säljare och köpare. 

 Medlemsansökan fylls i av köparen. 

 Spelrätt, köpeavtal och medlemsansökan skickas in till kansliet.  
 

6. Prisändringar  
Eventuell prishöjning av årsavgift meddelas senast 1 december inför kommande säsong.  
 

7. Godkännande av villkor 
Genom betalning av innevarande års årsavgift godkänner medlemmen dessa medlemsvillkor. 
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