Förbundsmötet 2020
Yttrande, motion 6

Förbundsstyrelsens (FS) yttrande över motion 6 från Bokskogens GK/
Österlens GK:

”Digitala tjänsteleverantörer – tillträde till all
användarfunktionalitet och information”
Motionen
Motionärerna anför att SGF måste öppna upp funktionalitet och data i GIT för digitala
tjänsteleverantörer eftersom det numera finns golfklubbar som valt och väljer att frångå GIT
för att istället hantera framför allt tidbokningen på andra IT-plattformar än GIT.
Dessa alternativa plattformar efterfrågar, enligt motionärerna, data (personuppgifter som
kön, handicap, födelseår mm) och funktionalitet (till exempel registrering av
handicappåverkande resultat eller anmälan till tävling) som idag enbart finns i GIT.
Motionärerna anför vidare att utan tillgång till tjänster och data för bland annat handicap
och tävlingsspel kan inte de alternativa plattformarna skapa samma användarupplevelse
som ges via Min Golf.
Motionärerna har sammanfattningsvis tre yrkanden:
1. Digitala tjänsteleverantörer ska ges tillgång till att erbjuda spelarna motsvarande
funktioner som i GIT för att hantera handicap.
2. Digitala tjänsteleverantörer ska ges tillgång till data i GIT om spelarnas kön och
handicap.
3. Digitala tjänsteleverantörer ska ges tillgång till att erbjuda spelarna motsvarande
funktioner som i GIT för att hantera anmälan till tävling med betalning av
startavgifterna.

Diskussion
FS konstaterar inledningsvis att GIT är ett verksamhetssystem framtaget av golfklubbarna
för golfklubbarna och med SGF som ansvarig huvudman. SGF har sedan beslutet på
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Förbundsmötet (FM) 2002 haft uppdraget att driva, förvalta och utveckla golfklubbarnas
gemensamma IT-stöd för i stort sett samtliga delar av golfklubbarnas verksamhet inom
medlemshantering, handicap, tävling och tidbokning samt en rad ytterligare funktioner som
inte minst avgifts- och prissättning och fakturering.
Grundutvecklingen och därefter vidareutvecklingen av alla delar i GIT-systemet bedömer vi
totalt ha kostat cirka 110 miljoner kr, och så sent som på FM 2018 beslöt Golfsverige enhälligt
att avsätta 16,5 miljoner kr för att ta nästa steg och bygga en ny webbaserad lösning som
getts namnet GIT Online. När GIT Online är färdigbyggt 2021/2022 har golfklubbarna
investerat drygt 125 miljoner kr i det gemensamma verksamhetssystemet.
Parallellt med GIT, och den snabba utvecklingen inom digitalisering, har ett antal nya aktörer
– digitala tjänsteleverantörer – börjat erbjuda golfklubbarna alternativa lösningar inom vissa
områden (främst tidbokning) där GIT tidigare varit den enda lösningen. Det står varje klubb
fritt att använda andra lösningar och plattformar än GIT, men för medlemskap i SGF krävs att
medlemsregistret och handicap administreras i GIT.
GIT är inte en sluten och stängd plattform. Redan 2005 utvecklades de första funktionerna
(kallade GIT API) för att ge digitala tjänsteleverantörer tillgång till data och funktionalitet i
GIT. Då handlade det primärt om att presentera medlemsmatrikel och tävlingsdata på
golfklubbarnas hemsidor. Efterhand har funktionaliteten i GIT API byggts ut och omfattar
idag i stort sett samtliga delar och funktioner.
SGF är golfklubbarnas gemensamma huvudman för GIT och inte ett ”fristående IT-bolag på
marknaden”. SGF har att aktivt verkat för att vidareutveckla golfklubbarnas investering i
GIT. Vad som utvecklas och byggs i GIT bestäms efter de beslut som fattas på förbundsmötet,
den gemensamma verksamhetsinriktningen och genom en fortlöpande demokratisk dialog
med golfklubbarna. SGF strävar kontinuerligt mot att GIT ska spegla och uppfylla den
gemensamma viljan och uppfattningen i Golfsverige.
Verksamheten i GIT har alltsedan starten 2002 finansierats till cirka 96 procent genom den
årliga GIT-avgiften och till sista delen primärt av intäkter från licensavgifter för GIT API.
Licensavgifterna uppgick 2019 till drygt en miljon kronor.
GIT drivs som all annan förbundsverksamhet utan vinstsyfte. Eventuella överskott sparas
för att användas i verksamheten kommande år. En golfklubb har alltid rätt att kostnadsfritt
använda GIT API för att behandla egna data. De digitala tjänsteleverantörerna måste däremot
betala en rimlig licensavgift.
SGF har erbjudit och erbjuder de digitala tjänsteleverantörerna olika licenspaket. Det har
länge varit möjligt att köpa en licens för att få tillgång till registrering av
handicappåverkande resultat vid sällskapsspel (yrkande 1). Däremot avser SGF att integrera
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andra funktioner i handicapsystemet (exempelvis beräkningar, visa alla spelade ronder med
mera) i enbart Min Golf.
Tillgången till data om spelarnas kön och handicap följer med API-licensen till tidbokningen.
Yrkande 2 är således redan uppfyllt.
Vad gäller yrkande 3, att erbjuda licenser till tävlingsanmälan och betalning av startavgifter
med mera, anser FS att tävlingsfunktionaliteten (liksom handicap) tillhör förbundets och
golfklubbarnas absoluta kärnverksamhet och att fördelarna med att dessa funktioner
återfinns i enbart Min Golf överväger nackdelarna. Alla aktiva golfspelare har tillgång till
Min Golf oavsett om golfklubben använder GIT eller någon annan IT-plattform. Alla aktiva
golfspelare har därigenom möjlighet att via Min Golf hantera samtliga erbjudna
tävlingsfunktioner.
FS delar uppfattningen att det är positivt och viktigt att digitala tjänsteleverantörer ges
möjlighet till att köpa licenser till data och funktionalitet i GIT. På så sätt ökar utbudet av nya
och kreativa lösningar till golfklubbarna.
FS anser också att den nu gällande strategin för GIT och relationen till digitala
tjänsteleverantörer väl speglar golfklubbarnas samlade uppfattning och inställning till vilka
funktioner som ska vara öppna, och vilka som ska vara förbehållna den gemensamma
portalen Min Golf.
Mot denna bakgrund föreslår därför FS att motionen ska avslås.

Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet besluta
att

avslå motionen.
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