GOD FORTSÄTTNING PÅ 2018
Årets första månadsbrev kommer tidigt därför att det finns ett uppenbart behov av att
tydliggöra och förklara våra avsikter och tankar med den extra medlemsavgiften och det
nya betalsystemet med medlemsavgift innan årsskiftet och spelavgift efter årsskiftet.
Tidigare betalade du årsavgift som var en sammanslagning av medlems- och spelavgift, och
som betalades med 50 % på hösten och 50 % i februari-mars.
DEN EXTRA MEDLEMSAVGIFTEN
Vi har naturligtvis fått reaktioner på beslutet om en extra avgift på 1 500 kr för samtliga
seniorer.
Men inte alls i samma utsträckning som vi misstänkte. Den extra avgiften handlar enbart
om att ge oss det extra kapital 2018 som krävs för att kunna erbjuda er och våra gäster en
lika bra bana som 2017 samtidigt som vi kan jobba vidare mot Vision2020.
EN SOLIDARISK AVGIFT
För att kunna besluta om och genomföra indrivning av en extra medlemsavgift, måste
kravet vara solidariskt och gälla alla. Därför måste vi följa stadgar och regler och vara
tydliga med att den som inte betalar sin medlemsavgift, samtidigt begär sitt utträde ur
Friiberghs GK. Det blir tyvärr konsekvensen!
TILL DIG SOM INTE BETALAT MEDLEMSAVGIFTEN
Ni är några som ännu inte betalat era avgifter och därför måste vi be er att göra detta
omgående. Om du/ni har svårt med att betala allt direkt, kan du kontakta kansliet för att be
om att dela upp betalningen. Dock måste allt vara betalt till absolut senast den 15 februari.
Om du redan valt att lämna klubben, så skulle vi uppskatta mycket om du skriftligen
anmäler detta till styrelsen, via kansliet (se nedan). Alternativet är att om ingen betalning
inkommit inom 3 månader från förfallodagen den 23/12 2017 och om styrelsen inte
beviljat anstånd, så anses du därmed ha anmält ditt utträde ur klubben.
DELA UPP BETALNINGEN AV SPELAVGIFTEN
En av våra kloka medlemmar har bett mig förtydliga att ni alla kommer att få möjlighet att
dela upp betalningen av spelavgiften, för enskild, par eller familj. Senast månadsskiftet
februari-mars kommer vi att skicka ut en elektronisk anmälan till er alla där ni direkt kan
fylla i era önskemål om spelavgift 2018. Ni kommer då också att få alternativ kring hur ni
vill betala avgiften, direkt eller på avbetalning, bl a genom delbetalningstjänsten MoreGolf
Mastercard, golfens eget medlemskort med betal- och kreditfunktion (läs mer på
moregolf.golf.se).
Du som inte har en epost-adress i vårt medlemsregister, kommer istället att få detta med
posten.

VI GÅR MOT LJUSARE TIDER
I skrivande stund håller styrelsen på med plan och budget för 2018, där resan mot 2020
förstås kommer att fortsätta, även om vi valt att stanna upp ett tag, dels för att hämta luft,
dels för att öka engagemanget kring medlemmar och klubbverksamheten. De tre viktigaste
punkterna för 2018 blir:
- att vårda banan och bibehålla den kvalitet som Håkan och banarbetarna skapat under två
år
- att ge vår nya kanslichef Joanna alla förutsättningar för att vidareutveckla kansli och
reception
- att inkludera fler medlemmar i den viktiga klubbgemenskapen. Alla behövs!
Styrelsen gm
Anders Jarl, ordförande

