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ÅRSAVGIFTER 2017
Golfklubb – medlemskap i SGF
SGF-avgift
 169 kr per aktiv senior
 0 (noll) kr per aktiv junior 0-12 år
 82 kr per aktiv junior 13-21 år
Avgifterna inkluderar prenumerationsavgift för tidningen Svensk Golf enligt principen en
tidning per hushåll inom i Sverige. Tillkommer 35 kr för varje utskickat utlandsexemplar.
GIT-avgift
57 kr (inkl moms) per aktiv senior och juniormedlem. Medlemsklubb kan anvisa annan
fakturamottagare för avgiften till Golfens IT-system, t.ex. eget GolfAB eller extern banägare
som enligt avtal med klubben ska ansvara för administrationen av verksamheten
GDF-avgift baseras på antal aktiva medlemmar i klubben och är densamma för senior och
junior. Avgiften varierar mellan distrikten (från 12 kr till 28 kr), fastställs årligen vid
distriktets årsmöte och faktureras av respektive distrikt.
Svenska Golfförbundets stadgar (utdrag)
3 kap. 8 § Årlig medlemsavgift och avgift till Golfens IT-system
Klubben ska till SGF betala en årlig medlemsavgift och en årlig avgift för Golfens IT-system
baserat på antalet registrerade aktiva fysiska medlemmar i Golfens IT-system. FS fastställer
kriterierna och definitionen av aktivt medlemskap.
Antalet medlemmar ska beräknas av FS vid tre tillfällen under perioden 1 juli till 15
september. Det högsta av de tre mätvärdena utgör golfklubbens underlag för beräkningen av
avgifterna i första stycket.
Klubbens medlemsantal enligt andra stycket får inte understiga 50 seniorer, vilket således
utgör det lägsta möjliga underlaget för beräkningen av avgifterna. En klubb som i sina
stadgar begränsat medlemskapet till enbart juniorer ska registreras för minst 30
juniormedlemmar i åldern 13–21 år, och inga seniorer.
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FM ska besluta om medlemsavgiftens storlek för det kommande kalenderåret för juniorer 0–
21 år och seniorer 22 år och äldre. FM kan besluta att vissa grupper av aktiva medlemmar
inte ska ingå i debiteringsunderlaget under ett visst kalenderår. FS beslutar om den årliga
avgiften för Golfens IT- system.
3 kap. 9 § Regleringen av de beslutade avgifterna
Medlemsavgiften och avgiften för Golfens IT-system ska faktureras gemensamt eller var för
sig vid sammanlagt tre faktureringsomgångar. Den första fakturaomgången ska vara betald
senast den 30 april, den andra fakturaomgången senast den 30 juni och den tredje och
sammanfattande fakturan den 31 oktober det aktuella året.
De två första fakturaomgångarna ska avse en preliminär debitering av årets avgifter. Det
sammanlagt erlagda preliminära beloppet ska avräknas i slutfakturan.
Den första fakturaomgången ska tillställas klubben senast den 1 april och baseras på 50 % av
klubbens medlemsantal den 15 mars det aktuella året.
Den andra fakturaomgången ska tillställas klubben senast den 1 juni och baseras på 80 % av
klubbens medlemsantal den 15 maj det aktuella året.
Om den 15 mars eller 15 maj infaller på en helgdag ska medlemsantalet beräknas den första
därefter kommande vardagen. Medlemsantalet ska beräknas enligt principerna i första
stycket till 3 kap 8 §.
Dröjsmålsränta utgår enligt 6 och 9 §§ räntelagen fr.o.m. förfallodagarna 30 april, 30 juni
samt 31 oktober till dess att betalningen är SGF tillhanda.
Klubbens och klubbmedlemmarnas rätt att använda Golfens IT-system ska spärras om
golfklubben, efter påminnelse från SGF, inte har betalt någon av de utställda fakturorna
senast inom 15 dagar räknat fr.o.m. förfallodagarna 30 april, 30 juni samt 31 oktober, eller
senast den 31 december avseende slutfakturan för Golfdistriktsförbundets årsavgifter.
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Golfbolag – associering till SGF - A1
SGF-avgift
 Inträdes- och engångsavgift 30 000 kr
 Årlig avgift
189 kr per aktiv senior
0 (noll) kr per aktiv junior 0-12 år
102 kr per aktiv junior 13-21 år
Avgifterna inkluderar prenumerationsavgift för tidningen Svensk Golf enligt principen en
tidning per hushåll inom i Sverige. Tillkommer 35 kr för varje utskickat utlandsexemplar.
Från och med det tredje kalenderåret lägst 50 000 kr i årlig avgift.
Av inträdes- och engångsavgiften på 30 000 kr tillfaller 10 000 kr det distrikt dit
associationen hör. SGF sköter faktureringen och överför beloppet till distriktet när fakturan
har betalats.
Golfbolaget betalar årligen en avgift (utan moms) per Golfspelare motsvarande av
Förbundsmötet fastställd medlemsavgift för seniorer respektive juniorer med tillägg av en
kompensation på +20 kr per person. Genom detta tillägg kompenseras SGF för uteblivet
statligt stöd m.m. Från och med det tredje kalenderåret som Golfbolaget är en ansluten
association till SGF, ska det totala avgiftsuttaget dock alltid vara lägst 50 000 kr.
GIT-avgift
57 kr (inkl moms) per aktiv spelare (senior och junior) ansluten till golfbolaget.
GDF-avgift baseras på antal golfspelare inom associationen och motsvarar den avgift
medlemsklubben betalar per medlem. Avgiften är densamma för senior och junior och
varierar mellan distrikten (från 12 kr till 28 kr). Den fastställs årligen vid distriktets årsmöte
och faktureras av respektive distrikt.
Svenska Golfförbundets stadgar (utdrag)
4 kap. 4 § Årliga avgifter till SGF
Bestämmelserna i 3 kap 8 § och 9 § ska även tillämpas på association som anslutits till SGF
enligt 4 kap 1 § (A1).
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Golfbolag – associering till SGF - A2
SGF-avgift och GDF-avgift
Anläggning
Golfanläggning med golfbana
Golfanläggning utan golfbana

SGF
32 760 kr/år
16 380 kr/år

GDF
5 460 kr/år
2 730 kr/år

Beloppen ovan ska indexregleras årligen med start 2013. Indexregleringen ska motsvara
uppräkningen i procent av golfklubbarnas medlems- och GIT-avgifter för seniorer med 2012
års belopp som bastal (158+49=207 inklusive moms).
Avgiften för 2017 bestämdes till 169+57=226 kr. Beloppen från 2012 har enligt avtal höjts
med (226-207)/207 = 9,2 %. Beloppen faktureras av SGF och berört golfdistriktsförbund.
GIT-avgift
Beloppen ovan inkluderar årlig avgift för nyttjande av GIT-moduler enligt avtal.

Banvärderingsavgift (slope)
Golfklubben/Golfbolaget ska, i enlighet med SGF:s stadgar och A1-avtal, låta banvärdera
banan enligt banvärderingssystemet ”slope”. Kostnad 5 000 kr – 10 000 kr. Kostnad för skylt
tillkommer.

