Juridiska Nämnden
Dnr 5/2006 JurN 3-15

BESLUT 2006-07-13
i överklagat ärende enligt 15 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar

KLAGANDE

Gunnel E, medlem i Ågesta GK

MOTPARTER

1. Ågesta GK
2. Ågesta GK Drift AB

SAKEN

Fråga om verkan av inte erlagd spelrättsavgift m.m.

Bakgrund och yrkande m.m.

I ärendet föreligger en den 23 mars 2006 daterad skrivelse från styrelserna för Ågesta GK
(klubben) och Ågesta GK Drift AB (bolaget) till Gunnel E. I skrivelsen konstaterar
styrelserna att Gunnel E inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser för 2005 när det gäller
spelrättsavgift, att Gunnel E därför anmodas att inom 30 dagar från att ha mottagit skrivelsen
betala resterande 2 050 kr till bolaget och att konsekvensen, om Gunnel E väljer att inte
betala, är att Gunnel E anses ha anmält sitt utträde ur klubben.

Gunnel E har till Svenska Golfförbundet insänt en skrift, inkommen den 5 april 2006 och
benämnd ”överklagan av Ågesta GK och Ågesta GK Drift AB:s beslut att anse utebliven
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betalning av halv spelrättsavgift för 2005 som anmälan om utträde ur klubben”. I skriften
anför Gunnel E bl.a. att hon var ordförande i klubben och bolaget till den 28 juni 2005, att den
dåvarande styrelsen i bolaget tog beslut för 2004 och sedermera även för 2005 att anställd
personal och styrelsens ledamöter skulle befrias från spelrättsavgift för respektive år och att
hon därför inte är skyldig att erlägga den avgift som hon anmodas att betala i skivelsen den 23
mars 2006. Hon bestrider alltså både betalningsskyldighet och att utebliven betalning är att
anse som anmälan om utträde ur klubben.

Klubben och bolaget har yttrat sig i ärendet. Det görs gällande att besluten att befria
styrelseledamöterna från att betala spelrättsavgifter, på närmare angivna skäl, inte fattas på
korrekt sätt och är ogiltiga.

Vidare skriftväxling har skett, varav framgår bl.a. att medlemmarna i klubben skall betala dels
en medlemsavgift till klubben och dels en spelrättsavgift till bolaget.

Skäl för beslutet

Styrelsernas brev den 23 mars 2006 får anses innefatta beslut om betalning m.m.
Klubbstyrelsens beslut kan överklagas enligt 15 kap. RF:s stadgar medan ett beslut av bolaget
inte kan bli föremål för prövning i denna ordning.

Av 11 § stadgarna för Ågesta GK framgår att medlem som inte fullgjort sina ekonomiska
förpliktelser mot klubben (dessa regleras i 13 §) får anmodas att göra det inom viss tid och att
medlem som underlåter det och inte av styrelsen beviljas anstånd skall anses ha anmält sitt
utträde ur klubben. Gunnel E har ostridigt inte erlagt den av klubben och bolaget fordrade
spelrättsavgiften. Utredningen i ärendet visar emellertid att den avgift varom är fråga och om
vilken det råder tvist mellan parterna inte är en sådan ekonomisk förpliktelse mot klubben
som avses i denna stadgebestämmelse. Av det anförda följer att hon därmed inte skall anses
ha begärt sitt utträde ur klubben. I sammanhanget kan anmärkas att det inte bör komma ifråga
att inom ramen för idrottens egen rättsordning ingå i prövning om giltighet av de beslut om
betalning till driftsbolag ej anslutna till golfklubb som hänvisas till i ärendet.
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Juridiska Nämnden finner således att klubbens beslut den 23 mars 2006 inte är förenligt med
11 § i klubbens stadgar.

BESLUT
1. Juridiska Nämnden avvisar Gunnel E:s överklagande såvitt avser talan mot beslut fattat av
Ågesta GK Drift AB.

2. Juridiska Nämnden upphäver Ågesta Golfklubbs beslut den 23 mars 2006 till den del det
innefattar att Gunnel E skall anses ha anmält sitt utträde ur klubben.

Detta beslut får överklagas till Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm senast
den 3 augusti 2006. Prövningstillstånd krävs.

Svenska Golfförbundet
Juridiska Nämnden

Jan Rebane

I beslutet har deltagit: Jan Rebane, ordförande, samt Ulf Skorup, Bo Bengtsson och
Björn Bergman. Enhälligt.
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