
Västerviks Nya Golfklubb. Förslag angående stipendiefond. 

 

Bakgrund 
På årsmötet 1998-03-14 beslutades att avsätta medel om etthundratusen kronor i en stipendiefond. 

Avsikten var att den årliga avkastningen från dessa 100 000:- ska utdelas som stipendier enligt 

beslutade stipendieregler. 

Från och med 1 januari 2022 kommer den ideella föreningen Västerviks Nya Golfklubb inte att ha 

något nyttjanderättsavtal för golfanläggningen på Ekhagen. Banägaren har bestämt sig för att skriva 

ett eget s k A1-avtal med Svenska Golfförbundet. 

Föreningen Västerviks Nya Golfklubb kommer att föreslås fortsätta sin verksamhet utifrån nya 

stadgar. En motsvarande förändring av stipendiefondens stadgar behöver därigenom också 

förändras. 

I de tidigare stadgarna avsåg man att stipendier skulle delas ut från avkastningen på fondens insatta 

medel. I det nya förslaget tas denna avsikt bort och stipendier kan delas ut tills det att fondens medel 

har förbrukats. 

 

Stipendieregler  
Regler för att erhålla föreningen Västerviks Nya Golfklubbs stipendier från 1 januari, 2022. 

1. Stipendiet delas ut till personer som har en spelrätt att spela golf på golfanläggningen vid 

Ekhagen, Västervik, Västerviks kommun. 

2. Stipendier kan delas ut till flera personer under samma verksamhetsår. 

3. Stipendiet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. 

4. Stipendier kan delas ut till person som har visat goda egenskaper inom golfsporten, ideell 

verksamhet på golfanläggningen och golfspelet. 

5. För att komma i fråga som stipendiat fordras att denne har iakttagit ett klanderfritt 

uppträdande idrottsligt som socialt. 

6. Stipendiefonden styrelse är samma styrelse som för föreningen Västerviks Nya Golfklubb. 

7. Styrelsen är beslutsför om samtliga styrelsemedlemmar är närvarande vid sammanträdet och 

eniga i sitt beslut. Ett i denna ordning fattat beslut kan inte överklagas. 

8. Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst en gång årligen, efter kallelse av ordföranden. 

Om någon av styrelseledamöterna påfordrar sammanträde med styrelsen, är ordförande 

skyldig att inom 14 dagar sammankalla styrelsen till möte. 

9. Stipendiefondens tillgångar förvaltas av föreningen Västerviks Nya Golfklubb och är föremål 

för föreningens redovisning och revision. 

10. Värdet på ett stipendie kan omfatta maximalt femtusen kronor.  

11. Ett stipendie kan inte utbetalas kontant utan utgöra ersättning för en aktivitet som 

stipendiaten meddelar styrelsen. 

12. Flera stipendier kan utdelas under ett år. 

13. Stipendier får inte delas ut så det strider mot amatörbestämmelserna. 

14. Förslag till stipendiat kan lämnas av personer engagerade i och med spelrätt i 

golfanläggningen på Ekhagen, Västervik, Västerviks kommun. Det inkluderar även 

arbetstagare och ägare.  



15. Stipendiat bör ha goda vitsord inom någon eller några av nedanstående kriterium: 

a. Etik och moral 

b. Ledarskap 

c. Laganda 

d. Arbete 

e. Tålamod 

f. Träningsflit 

g. Tävlingsresultat 

16. Ändringar av dessa stadgar kan endast ske genom ett årsmötesbeslut av föreningen 

Västerviks Nya Golfklubb och med 2/3 majoritet av de röstberättigande deltagarna. 

17. Medel kan tillföras denna fond från intresserade som vill stötta golfsporten och dess 

verksamhet. Görs detta ska dessa stadgar gälla i sin helhet. 

18. Skulle stipendiefonden i framtiden av någon anledning behöva upplösas, ska fondens 

tillgångar överföras till föreningen Västerviks Nya Golfklubb. 

19. Stipendiefonden upphör när alla medel är utdelade.  

 

Ovanstående stadgar antogs i sin helhet vid det extra årsmöte som hölls 2021-11-17 

 

Justeras: 

 

 

__________________________ ________________________  

Årsmötets ordförande  Årsmötets sekreterare 

 

 

 


