
Proposition till höstmötet 2016 

 

Vårmötet 2016 beslutade att till styrelsen återremittera frågan om eventuell förändring i klubbens 

program för att uppmuntra medlem att återskänka medlemslån till klubben. 

För närvarande uppgår klubbens medlemsskuld till ca 6,2 miljoner kronor. För att minska skuldsidan i 

klubbens balansräkning införde klubben 2014 ett system för att uppmuntra medlemmar att 

återskänka sina medlemslån. Till bilden hör också att klubben sedan flera år inte tar upp nya 

medlemslån. Dessa ersattes med en inträdesavgift som uppgår till samma belopp som de tidigare 

medlemslånen. Varje år återbetalar klubben medlemslån om ca 300 000 – 500 000 kronor till 

medlemmar som lämnar klubben.  

Alla medlemmar kommer förstås inte att efterskänka sina lån, men styrelsen är övertygad om att fler 

– i synnerhet person med långvarigt medlemskap – kan överväga att återskänka sitt lån. En rimlig 

bedömning är att klubben, genom återbetalning och genom efterskänkta lån, inom fem år kommer 

att ha reducerat skuldbördan högst väsentligt. 

Programmet riktat till medlemmar om att återskänka lån har hittills inneburit att den medlem som 

gjort detta dels – naturligtvis - behåller sitt eget medlemskap (”spelrätt”), dels erhåller en ”check” att 

ge till en icke-medlem. ”Checken” omfattar dels inträdesavgift till klubben, dels årsavgift första året. 

Alternativt kan medlemmen som efterskänker medlemslånet erhålla greenfeekuponger (tre st.) eller 

lunchkuponger (tio st.) i restaurangen.  

Som en extra uppmuntran anslås i receptionen namnen på de medlemmar som på detta sätt 

generöst bidragit till att reducera klubbens skuld. Hittills har ett 15-tal medlemmar återskänkt sina 

lån, vilket bidragit till att stärka klubbens balansräkning med närmare 150 000 kronor. I 

sammanhanget är det viktigt att erinra att efterskänkta lån i sig inte innebär att klubbens likviditet 

ökar, att det inte ”blir mer pengar i kassan”. 

Styrelsen ser inga motiv att i grunden ändra ovanstående principer. Det är också viktigt att det råder 

kontinuitet i ett sådant här program, så att det inte ena året är missgynnsamt att efterskänka sitt lån, 

medan det ett annat år är gynnsammare. Reglerna bör ligga fast över tid för att systemet ska vara 

trovärdigt. 

Vid vårmötet 2016 föreslogs bland annat att den ”check” som beskrivits ovan ska ha giltighetstid om 

fem år. I dag fungerar det så att samtidigt som en medlem återskänker sitt medlemslån har han/hon 

också namnet på den blivande medlemmen som alltså i praktiken skrivs in samtidigt. Styrelsen ser 

avigsidan i detta. Det är motiverat att ge medlemmen som återskänker sitt lån rikligt med tid att 

finna den icke-medlem som ska erhålla ”checken”. Tre år bedöms vara en rimlig tid. Därefter förfaller 

”checken”. 

 

Klubbens styrelse föreslår höstmötet beslut 

att ”checken”, som berättigar ny medlem till fri ”spelrätt”, dvs inträdesavgift, och fri medlemsavgift 

för ett år, får en giltighetstid om tre år, samt 

att styrelsen får i uppdrag att aktivare marknadsföra möjligheten för medlemmar att efterskänka 

medlemslån enligt beskrivning ovan 

 


