
     
 
Höjning av spelavgift för åren 2020 och 2021, Slite Golf AB 
 
För att finansiera Masteplanen fordras medfinansiering av klubbens medlemmar. 
Banklån på 3 miljoner kr skall kompletteras med ett kapital på ca 500kkr. Genom 
höjning av spelavgift under 2020 och 2021 kan medfinansiering lösas. Under 2019 har 
bolaget erhållit 2,4 miljoner kr i spelavgifter. Med en höjning på ca 10% under 2 år löses 
medfinansieringen. Kapitalet, tillsammans med lån från Swedbank, skall täcka behovet 
för att genomföra etapp 1 och etapp 2 i Marknandsplanen. 
 
Det finns 12 olika kategorier av medlemmar och alla betalar olika spelavgifter. Tanken 
är att alla kategorierna skall bidra till medfinansieringen. Beroende av kategori och 
andra hänsynstagande kommer procentandelen av höjning variera mellan kategorierna. 
 
För fullvärdig medlem senior med minst 3 aktier (premiummedlem) höjs spelavgiften 
med 500 kr per år under 2020 och 2021.  Det motsvarar en höjning på 11,2%. 
Spelavgiften exkl klubbavgift blir då 4 700kr att jämföras med avgiften 4 200kr under 
2019. 
För premiunmedlem lågsäsong  blir höjningen 290kr. Går från 2600k r till 2 890 kr 
(11,2%). 
För premiummedlem greenfee blir höjningen 73 kr. Går från 650 till 723kr (11,2%). 
 
 
För årsmedlemmar utan kapitalinsats (aktier) höjs spelavgift med 5%. Den lägre 
höjningen motiveras av att dessa kategorier kan vara lättflyktiga och väljer annan 
golfbana/klubb om höjningen blir för stor. 
 
Årsmedlem senior: från 5500kr till 5725kr ( +275kr) 
Årsmedlem yngre senior: från 2710kr till 2846kr (+136kr) 
Årsmedlem lågsäsong: från 3700kr till 3885kr (+185kr) 
Årsmedlem greenfee: från 1060kr till 1113kr (+53kr) 
Studerande heltid: från 2300kr till 2415kr (+115kr), klubbavgift 340kr 
Junior 18-21 år: från 1600kr till 1680kr (+80kr), klubbavgift 340kr 
Junior 13-17 år: från 1070kr till 1120kr (+50kr), klubbavgift 230kr 
Knatte -12år: från 500kr till 500kr (+0kr), klubbavgift 110kr 
ProvaPå: från 2300kr till 2415kr (+115kr) 
 
Utöver spelavgift betalar medlem 690kr i klubbavgift förutom de kategorier där (en 
lägre) klubbavgift har specificerats. 
 
Utöver dessa höjningar kan frivillig insats göras genom att köpa minst 1 aktie i Slite Golf 
AB av klubben för 2000kr per styck. Aktier köps företrädesvis under 2019 och för varje 
aktie erhåller köparen en greenfee-biljett som gäller under 2020. 
  
 
Dokumentet utgör, tillsammans med lån från Swedbank, underlag för beslut vid extra 
årsmöte den 7 september 2019 avseende finansiering av Masterplan etapp 1 och 2. 
 


