Stadgar för Svenska
Golfförbundet.
SENAST REVIDERADE VID FÖRBUNDSMÖTET 2022
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Antagna 1986. Reviderade FM 1988, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004,
2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, extra FM 2016, 2017, 2020, 2021 och 2022.

Stadgar för Svenska Golfförbundet
1 kap

Svenska Golfförbundet

1§

Uppgift

Svenska Golfförbundet (SGF) är Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) specialförbund för golf.
2§

Ändamål

SGF har ett samlat ansvar för golfsporten i Sverige och dess internationella kontakter.
I detta ansvar för golfsporten ingår även att ansvara för och utfärda regler och
tävlingsbestämmelser för footgolf och spel i simulatormiljö, under förutsättning att bollen ska
spelas från tee-till-hål och involvera en score (resultat) på hålet oavsett var tävlingen spelas.
3§

Sammansättning

SGF, som är en ideell förening, består av de golfklubbar (klubb), M 1 och M 2, som enligt 3 kap. 1
eller 2 §§ upptagits som medlemmar och som ej utträtt eller uteslutits enligt 3 kap. 4 eller 5 §§.
4§

Anslutning

Om anslutning genom avtal stadgas i 4 kap.
5§

Beslutande organ

SGF:s beslutande organ är förbundsmötet (FM), extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen (FS).
Då FM inte är samlat är FS beslutande organ.
Juridiska Nämnden (JurN) är beslutande organ i ärenden enligt 14 kap RF:s stadgar och
föreningsrättliga ärende i 15 kap 1 och 3 §§ RF:s stadgar.
FS äger delegera sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till särskilda organ eller till SGF:s
högste tjänsteman.
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6§

Valbarhet

Valbar till FS, JurN och valberedning är varje i Sverige permanent bosatt person.
En arbetstagare i SGF, golfdistriktsförbund (GDF) eller klubb får inte väljas till ledamot i
respektive organs styrelse eller till revisor i organet. En arbetstagare i SGF får inte väljas till JurN.
Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant i förbund.
SGF ska ha en sådan sammansättning i styrelse, JurN, valberedning, kommittéer och andra organ
att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns
representerade. I FS och JurN ska därför ettdera könet vara representerat med minst 40 procent av
övriga ledamöter och i valberedningen med 50 procent av övriga ledamöter.
7§

Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår

SGF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t o m 31 december. FS
arbetsår omfattar tiden från ett FM till och med nästa FM.
8§

Kallelse till förbundsmöte

FM hålles senast den 30 april.
Kallelse till FM sänds till varje klubb senast den 30 november året före FM samt senast den 28
februari åtföljd av föredragningslista, valberedningens förslag och uppgift om samtliga
kandidater som nominerats till styrelse och andra poster samt vederbörliga övriga handlingar.
Utskick får ske via e-post.
Handlingarna ska även för kännedom sändas till varje GDF och genom avtal ansluten
organisation enligt 4 kap.
9§

Kallelse till extra förbundsmöte

FS ska, då den finner så erforderligt eller så påfordras av minst en tredjedel av det sammanlagda
antalet röster enligt 12 §, kalla till extra FM för behandling av angivet ärende.
Kallelse till extra FM sker genom senast 14 dagar före mötet utsänd skrivelse, åtföljd av föredragningslista och vederbörliga handlingar, till varje klubb. Handlingarna ska även för kännedom
sändas till varje GDF och genom avtal ansluten organisation enligt 4 kap.
Extra FM får ej äga rum då riksidrottsmöte pågår.
10 §

Förslag till ärende att behandlas vid förbundsmöte

Rätt att inge förslag till ärende att behandlas vid FM tillkommer klubb och GDF.
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Förslag från klubb ska vara vederbörande GDF tillhanda senast den 31 oktober året före FM. GDF
ska yttra sig över förslaget.
GDF ska till SGF insända egna förslag samt förslag från klubb, åtföljt av yttrande, så att de är SGF
tillhanda senast den 30 november året före FM.
Preliminär verksamhetsinriktning, rambudget, riktlinjer för verksamhetsrevisorernas
granskning och propositioner samt FS preliminära svar på inkomna motioner ska sändas till de
klubbar som inlämnat motioner samt GDF senast den 31 januari.
Förslag föreläggs FM enligt 1 kap 8 §.
11 §

Förbundsmöte

FM öppnas av FS ordförande, eller i dennes frånvaro, av dess vice ordförande. Är även denne
frånvarande, öppnas mötet av den till levnadsåren äldste närvarande ledamoten av FS.
Varje klubb har rösträtt och utövar den på det sätt som anges i 1 kap 12 §. FM är beslutfört med
det antal röster som finns företrädda på mötet.
Ledamot av FS får inte vara ombud vid FM.
Omröstning sker öppet; dock ska val ske med slutna sedlar om ombud så begär.
Vid omröstning som ej avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden om
ordföranden är röstberättigad. Om ordföranden inte är röstberättigad avgör lotten.
Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Röstlängd för FM upprättas av FS vid kalenderårets första ordinarie styrelsesammanträde för
tiden den 1 januari till den 31 december innevarande år.
Yttranderätt vid FM tillkommer ledamot av FS, SGF:s tjänstemän och revisorer samt den FM
medger sådan rätt.
Utöver stadgeenliga ärenden får endast ärende, som upptagits på den med kallelsen utsända
föredragningslistan, företagas till avgörande vid FM.
12 §

Rösträtt vid förbundsmöte

Klubb får utöva rösträtt vid FM om den under verksamhetsåret före FM fullgjort stadgeenliga
skyldigheter mot SGF och vederbörande GDF.
Stadgeenliga avgifter, inklusive avgift för Golfens IT-system, ska vara SGF och vederbörande
GDF tillhanda senast den 31 december året före FM.
Klubb utövar sin rösträtt vid FM genom ett eller flera ombud som utsetts vid GDF-mötet. De till
GDF anslutna klubbarna äger vid GDF-möte utse högst så många ombud som det har röster.
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Ombud ska vara medlem i klubb inom distriktet som fullgjort stadgeenliga skyldigheter mot SGF
och vederbörande GDF.
Ett ombud får företräda klubbar endast i ett GDF. Det sammanlagda antalet röster är sjuttiofem.
Röstfördelningen baseras på antalet röstberättigade klubbar i distriktet. Klubbarna i varje GDF
tilldelas en grundröst. Övriga röster fördelas proportionellt efter antalet klubbar i respektive
distrikt.
Om begränsningen av det sammanlagda antalet röster medför att lika antal klubbar i två eller flera
GDF inte kan tilldelas lika många röster, ska överskjutande röst(er) tilldelas de klubbar i det eller
de GDF, vars senast invalda klubb är äldst som medlem i SGF.
13 §

Ärenden vid förbundsmöte

Vid FM ska följande ärenden förekomma:
1.

fastställande av röstlängd;

2.

fråga om mötet är i stadgeenlig ordning utlyst;

3.

val av mötesordförande och mötessekreterare;

4.

val av två protokollsjusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet samt
val av två rösträknare;

5.

fastställande av arbetsordning och föredragningslista;

6.

föredragning av verksamhetsberättelsen;

7.

föredragning av verksamhetsrevisorernas berättelse;

8.

behandling av styrelsens årsredovisning;

9.

föredragning av revisorernas berättelse;

10.

fråga om

a)

fastställande av resultaträkning och balansräkning;

b)

disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning;

11.

fråga om ansvarsfrihet för styrelsen;

12.

varje jämt år fastställande av verksamhetsinriktning för de två kommande
verksamhetsåren;

13.

fastställande av ekonomisk ram för det kommande verksamhetsåret;

14.

fastställande av årsavgifter för det kommande verksamhetsåret;

15.

fastställande av antalet ledamöter i FS och JurN;

16.

fastställande av ersättning till ledamöterna i FS;
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17.

fastställande av riktlinjer för verksamhetsrevisorernas granskning samt
fastställande av antalet verksamhetsrevisorer;

18.

föredragning av valberedningens förslag och nominering av andra kandidater till
FS, JurN, verksamhetsrevisorer, revisor, revisorssuppleant och valberedning;

19.

behandling av övriga ärenden på föredragningslistan, vilka hänskjutits till FM av FS
eller upptagits i enlighet med 1 kap 10 § samt ärenden som enligt FM:s beslut får
dryftas;

20.

val av ordförande och övriga ledamöter i FS val av ordförande och övriga ledamöter
i JurN samt verksamhetsrevisorer, revisor och revisorssuppleant;

21.

val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen;

22.

fastställande av tid och plats för nästkommande FM.

14 §

Förbundsstyrelsen - sammansättning, kallelse och beslutsmässighet

FS ska bestå av en ordförande, som väljs för en tid av ett år, samt minst sex och högst åtta
ytterligare ledamöter, av vilka halva antalet väljs årligen för en tid av två år.
FS är beslutför när samtliga ledamöter kallats senast sju dagar före sammanträdet och minst
hälften av ledamöterna är närvarande.
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.
Om ordföranden finner det erforderligt kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid det närmast därefter
följande sammanträdet.
FS får, om det behövs för behandling av viss fråga, utse person att adjungeras till FS. Sådan person
har inte rösträtt men kan efter beslut av FS ges yttrande- och förslagsrätt. Sådan person får inte
tilldelas uppgift som åligger FS eller befattning som ska fullgöras av ledamot.
15 §

Förbundsstyrelsens åligganden

Det åligger FS - utöver vad som stadgas i 10 kap 4 § RF:s stadgar - att:
1.

fullgöra SGF:s åligganden enligt dessa och RF:s stadgar;

2.

framlägga förslag till målsättning för SGF:s verksamhet;

3.

framlägga förslag till budget;

4.

utarbeta arbetsplan för verksamheten;

5.

fastställa tävlingsbestämmelser;

6.

fastställa tävlingsprogram;
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7.

tolka och informera om gällande regler;

8.

besluta i amatörfrågor;

9.

handlägga frågor av internationell karaktär;

10.

leda och vara huvudman för SGF:s administrativa verksamhet;

11.

tillsätta kommittéer och fastställa instruktioner för dessa;

12.

tilldela utmärkelser;

13.

utse den eller dem som utöver styrelsen äger teckna SGF:s firma;

14.

utse ombud till RF-möte;

15.

senast den 28 februari avlämna årsredovisning till revisorerna;

16.

besluta i medlems- och associationsfrågor enligt 3 resp. 4 kap;

17.

fastställa de rättigheter och skyldigheter anslutning till SGF enligt 4 kap. medför;

18.

i övrigt utreda ärenden för FM, verkställa dess beslut samt företräda SGF, där ej FM
beslutar annat.

16a §

Juridiska Nämnden (JurN)

JurN ska bestå av en ordförande, som väljs för en tid av ett år, minst fyra och högst sex ytterligare
ledamöter samt högst en suppleant för en tid av ett år. Hälften av ledamöterna ska väljas årligen
för en tid av två år.
16b §

Kommittéer

FS tillsätter det antal kommittéer som FS önskar och utser årligen lämpligt antal
kommittéledamöter.
17 §

Revisorer; Revision

SGF:s förvaltning och räkenskaper revideras av två av revisorsnämnden auktoriserade eller
godkända revisorer, av vilka en ska vara ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Revisorerna
meddelas av den revisionsbyrå som SGF köper den lagstadgade revisionen från. FM väljer de av
revisionsbyrån föreslagna revisorerna.
FS räkenskaper och handlingar ska överlämnas till revisorerna enligt 1 kap 15 § 15 p och ska,
efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara FS tillhanda senast 20 dagar före
mötet.
SGF:s förvaltning revideras dessutom av högst tre verksamhetsrevisorer som utför sitt uppdrag
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enligt de riktlinjer som Förbundsmötet beslutat om. Verksamhetsrevisorerna väljs som
huvudregel för en tid av två år, varav en eller två verksamhetsrevisorer väljs udda år och en eller
två verksamhetsrevisorer jämna år.
18 §

Valberedning

Valberedningen består av ordförande och fyra övriga ledamöter. Ordförande väljs på ett år och
två ledamöter väljs på två år.
Valberedningen ska senast den 31 oktober meddela GDF och klubbar vilkas mandat till FS, JurN
och revisionsuppdrag som utgår med arbetsåret, om några avsägelser då föreligger och begära
förslag till ordföranden, ledamöter, revisorer och revisorssuppleanter för följande valperiod.
Förslag ska vara valberedningen tillhanda senast den 31 december.
Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så
bestämmer. Valberedningens förhandlingar är förtroliga. Dess beslut ska protokollföras och efter
FM överlämnas till SGF.
Valberedningen ska förvissa sig om att av beredningen föreslagna kandidater är villiga att åtaga
sig det uppdrag valet avser.
Valberedningen ska senast den 20 februari skriftligen meddela SGF sitt förslag beträffande de val
som ska förekomma på FM även som meddela namnen på de kandidater som i övrigt nominerats.
Valberedningen ska vid FM under punkten "kandidatnominering" meddela sitt förslag.
19 §

Förbundsstyrelsens insynsrätt

FS äger rätt att efter anfordran få del av sådana klubbhandlingar som erfordras för att bedöma
klubbs verksamhet såsom medlem av SGF.
20 §

TV-rättigheter m m

SGF äger att i sina tävlings- respektive sanktionsbestämmelser förbehålla sig rätten, helt eller
delvis, till direkt-, efter- och/eller återutsändning i television och/eller radio gällande
förbundstävlingar, öppna nationella och internationella elittävlingar samt golfevenemang
anordnade av SGF inom landet även som beträffande överföringar till Sverige av golftävlingar
från utlandet.
21 §

Utmärkelser

Bestämmelser för SGF:s utmärkelser fastställs av FM.
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22 §

Tillträde till tävling m m

SGF:s styrelseledamöter och revisorer har fritt tillträde till tävling eller uppvisning, som
anordnas av klubb med medlemskap i SGF, eller av annan juridisk person som är ansluten till SGF.
Legitimationskort utfärdas av FS.
FS äger, när särskilda skäl föreligger, rätt att utfärda legitimationskort åt annan än ovan nämnd
för där angivna tävlingar och uppvisningar.
Legitimationskort får, om arrangör finner detta lämpligt, ersättas med biljetter.
23 §

Rätt att deltaga i mästerskapstävlingar

Rätt att deltaga i tävling där RF:s mästerskapsplakett utdelas har den som uppfyller de krav för
deltagande som föreskrivs i statuterna för tävlingen.
RF:s mästerskapsplakett kan tilldelas person som är medlem i klubb som upptagits som medlem i
SGF, om personen är svensk medborgare eller sådan utländsk medborgare som under tävlingen är
och minst 45 dagar omedelbart dessförinnan har varit folkbokförd i Sverige.
24 §

Bestraffningsrätt

Bestämmelserna om bestraffning finns i 14 kap RF:s stadgar och om föreningsärenden i 15 kap
RF:s stadgar.
Böter får åläggas enskild person med högst det belopp som anges i 14 kap 5 § RF:s stadgar.
Avstängning kan, enligt 14 kap. 6 § RF:s stadgar, omfatta även träning i anläggning som
disponeras av den avstängdes klubb eller annan klubb, som är medlem i eller ansluten till SGF.
JurN är första instans i ärenden om bestraffning för förseelser begångna vid förbundstävling eller
internationell tävling.

2 kap

Golfdistriktsförbund (GDF)

1§

Sammansättning

Inom varje SGF-distrikt ska finnas ett GDF, som är en självständig ideell organisation. GDF
omfattar de golfklubbar som är medlemmar i SGF och som har sin hemvist inom SGF-distriktets
geografiska område.
Golfklubb kan vara samtidig medlem i endast ett GDF.
Golfklubb som genom beslut på föreningsstämma ändrat sin hemvist ska skriftligen informera
såväl nuvarande som framtida GDF om beslutet. Medlemskapet i nuvarande GDF upphör den 31
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december samma år förutsatt att skrivelsen är såväl nuvarande som framtida GDF tillhanda
senast den 31 augusti. I annat fall upphör medlemskapet först den 31 december året efter det att
beslutet om byte togs.
GDF:s huvuduppgift är att verka på de anslutna golfklubbarnas uppdrag. I tillämpliga delar är GDF
även ett organ för SGF:s regionala verksamhet och ska inom ramen för detta verka för att
utveckla golfidrotten inom distriktets geografiska område i enlighet med SGF:s riktlinjer.
2§

GDF:s namn och verksamhetsområde

Blekinge Golfdistriktsförbund omfattar Blekinge Län.
Bohuslän-Dals Golfdistriktsförbund omfattar kommunerna Strömstad, Tanum, Munkedal,
Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Lilla Edet väster om Göta Älv, Bengtsfors,
Dals Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål.
Dalarnas Golfdistriktsförbund omfattar Dalarnas Län. Gotlands Golfdistriktsförbund omfattar
Gotlands Län.
Gästrike-Hälsinge Golfdistriktsförbund omfattar Gävleborgs Län.
Göteborgs Golfdistriktsförbund omfattar kommunerna Göteborgs Stad, Partille, Lerum, Mölndal,
Kungälv, Ale, Härryda, Öckerö och Kungsbacka.
Hallands Golfdistriktsförbund omfattar Hallands Län utom Kungsbacka kommun.
Jämtland/Härjedalens Golfdistriktsförbund omfattar Jämtlands Län.
Medelpad Golfdistriktsförbund omfattar kommunerna Sundsvall, Timrå och Ånge. Norr- och
Västerbottens Golfdistriktsförbund omfattar Norr- och Västerbottens Län. Skånes
Golfdistriktsförbund omfattar Skåne Län.
Smålands Golfdistriktsförbund omfattar Jönköpings, Kronobergs och Kalmar Län.
Stockholms Golfdistriktsförbund omfattar Stockholms Län utom kommunerna Södertälje,
Norrtälje och Sigtuna.
Södermanlands Golfdistriktsförbund omfattar Södermanlands Län och Södertälje kommun.
Upplands Golfdistriktsförbund omfattar Uppsala Län och kommunerna Norrtälje och Sigtuna.
Värmlands Golfdistriktsförbund omfattar Värmlands Län.
Västergötlands Golfdistriktsförbund omfattar Västra Götalands Län utom kommunerna i Bohuslän- Dals och Göteborgs Golfdistriktsförbund.
Västmanlands Golfdistriktsförbund omfattar Västmanlands Län.
Ångermanlands Golfdistriktsförbund omfattar kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och
Örnsköldsvik.
Örebro Läns Golfdistriktsförbund omfattar Örebro Län. Östergötlands Golfdistriktsförbund
omfattar Östergötlands Län.
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3§

GDF:s stadgar

GDF:s stadgar ska följa de av SGF:s FM fastställda Normalstadgarna för GDF.
SGF ska godkänna de av GDF-mötet antagna stadgarna. SGF har därvid rätt att påkalla ändring
av stadgarna om de strider mot normalstadgarna för GDF eller är oförenliga med idrottsrörelsens
verksamhetsidé.
4§

GDF-möte

GDF-möte och extra GDF-möte är GDF:s högsta beslutande organ. GDF-möte består av ombud
för SGF:s medlemsklubbar i distriktet.
Klubb, som är upptagen i den av SGF upprättade röstlängden och som fullgjort stadgeenliga
skyldigheter mot SGF samt de skyldigheter mot GDF, som bestämts av GDF-möte, har en röst vid
GDF-möte.
Röstlängd för GDF-möte upprättas av FS vid kalenderårets sista ordinarie styrelsesammanträde
för tiden januari t o m december påföljande år.
Klubb ska inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten ska anges vem av ombuden som ska utöva
klubbens rösträtt.
GDF-möte är beslutfört med det antal ombud som deltager i mötets beslut.
Ombud får representera endast en klubb och får ej vara ledamot av GDF-styrelsen.
Yttrande- och förslagsrätt vid GDF-möte tillkommer även ledamot av GDF-styrelsen,
Distriktsidrottsförbunds (DF) och GDF:s revisorer samt motionär i vad avser egen motion.
Yttranderätt tillkommer representant för RF, SGF och distriktets representanter.
Närvaro- och yttranderätt kan tillkomma jämväl ansluten juridisk person till SGF enligt 4 kap.

3 kap

Golfklubb

1§

Golfklubbs medlemskap i SGF (M1)

Ideell förening som bedriver golf som idrottslig verksamhet (klubb) får på grundval av skriftlig
ansökan, och efter tidsbegränsat medlemskap (M2) enligt 3 kap 2 § under minst två kalenderår,
upptas som medlem i SGF utan tidsbegränsning (M1) under följande förutsättningar:
1. Klubben har efter genomförd utredning av SGF konstaterats ha uppfyllt sina skyldigheter
som medlem i SGF och alltjämt uppfyller kraven enligt 3 kap 2 § p 1 och 2.
2. Klubben kan erbjuda utbildning för alla kategorier av medlemmar samt organisera
utbildning för ideella ledare och anställda.
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3. Klubben kan upplåta spelrätter åt medlemmarna på egen bana omfattande minst 9 hål som
kan värderas enligt gällande system för banvärdering (slopesystem), eller som genom
avtal, för en tid som bör vara minst fem år, med medlemsförening eller till SGF ansluten
association i föreningens geografiska närhet kan anvisa medlemmarna spel på likartade
villkor på bana som uppfyller kraven enligt ovan.
2§

Tidsbegränsat medlemskap i SGF (M2)

Ideell förening som bedriver golf som idrottslig verksamhet (klubb) får på grundval av skriftlig
ansökan upptas som tidsbegränsad medlem (M2) i SGF under följande förutsättningar:
1. Klubbens åtagit sig att utforma verksamheten enligt de mål och verksamhetsidéer som RF
och/eller SGF uppställt.
2. Klubben vid ansökningstidpunkten har minst 50 medlemmar.
3. Klubben kan upplåta spelrätter åt medlemmarna på egen bana omfattande minst 9 hål som
kan värderas enligt gällande system för banvärdering (slopesystem), eller som genom avtal
för den tid M2-medlemskapet varar med medlemsförening eller till SGF ansluten
association i föreningens geografiska närhet kan anvisa medlemmarna spel på bana som
uppfyller kraven enligt ovan.
4. Klubben kan, i egen regi eller via samarbetsavtal med annan förening eller association,
genomföra utbildning av föreningens medlemmar i enlighet med SGF:s utbildningsplaner.
Ett tidsbegränsat medlemskap ska initialt beviljas för lägst två kalenderår räknat från
dagen för beslut om inval som medlem i SGF. Det tidsbegränsade medlemskapet kan
därefter efter beslut av SGF förlängas.
3§

Övriga bestämmelser för medlemskap i SGF (M1 och M2)

Utöver vad som följer av 3 kap 1 § och 2 § ska följande förutsättningar vara uppfyllda för att
medlemskap (M1 eller M2) ska kunna beviljas:
1. Klubbens ansökan om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och är åtföljd av
föreningens stadgar, vilka ska upprättas på grundval av SGF:s normalstadgar för
golfklubb.
2. Klubben har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s, SGF:s och berört
GDF:s stadgar, tävlingsregler och tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut
fattade av överordnat idrottsorgan.
3. Klubbens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten
förening. FS fastställer den förkortning av föreningens namn som ska användas för
föreningen.
4. Är föreningen inte redan medlem i RF, får ansökan om medlemskap ej bifallas av SGF
förrän kontroll av namnets lämplighet gjorts hos RF.
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Lämnas ansökan utan bifall får föreningen överklaga beslutet hos Riksidrottsnämnden (RIN)
enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.
4§

Utträde

Klubb som önskar utträda ur SGF ska skriftligen anmäla detta. Har klubben inte betalat föreskrivna avgifter till SGF bestämmer FS om betalning.
Klubb som inte betalat årsavgift under två på varandra följande år får anses ha begärt sitt utträde
ur SGF.
5§

Uteslutning av klubb

Utan att anmälan om utträde föreligger får SGF utesluta klubb om den - oaktat påminnelser underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s eller dessa stadgar.
SGF får också utesluta klubb som inte har betalt samtliga i 3 kap 8 § och 3 kap 9 § angivna
avgifter och fakturor till SGF och golfdistriktsförbundet senast den 28 februari året efter
ordinarie förfallodagar.
Klubb får uteslutas också om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning
har fattats av RF, SGF, berört GDF eller annars påtagligt har motarbetat SGF:s intressen.
Klubb som inte längre uppfyller kravet att kunna upplåta spelrätter till sina medlemmar på egen
eller anvisad golfbana enligt 3 kap. 1 § p 3 eller 3 kap. 2 § p 3, kan uteslutas som medlem ur SGF.
Klubb som inte uppfyller förutsättningarna för medlemskap enligt 3 kap. 1 § p 1 och 2, eller 3 kap.
2 § p 1 och 4, och som trots anmaning därom inte vidtagit rättelse inom skälig tid, kan uteslutas
som medlem ur SGF.
Fråga om uteslutning får ej avgöras förrän klubben fått tillfälle att yttra sig inom viss av FS
angiven tid. I beslut om uteslutning ska skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutna
klubben ska iaktta för överklagande av beslutet.
Beslut om uteslutning får överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN) enligt reglerna i 15 kap RF:s
stadgar.
6§

Namnändring

Ansökan från klubb om godkännande av namnändring eller om nytt namn då klubb bildats
genom sammanslagning av två klubbar ska prövas av FS efter namnkontroll hos RF.
7§

Åligganden

Golfklubben ska
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1. årligen betala de avgifter som fastställs av FM och respektive GDF:s årsmöte samt betala
den årliga avgiften för Golfens IT-system som fastställs av FS,
2. till RF och SGF insända uppgifter som begärts beträffande klubbens verksamhet samt på
begäran av RIN respektive SGF:s Juridiska Nämnd avge yttranden till berörd nämnd,
3. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning,
föra protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt
föra medlemsförteckning,
4. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens
förvaltning,
5. på begäran av RF respektive SGF eller vederbörande DF- eller GDF-styrelse ställa
klubbens handlingar till förfogande, samt lämna av dessa organ begärda uppgifter,
6. senast två månader från den dag verksamhetsberättelsen fastställdes av årsmötet
översända en digital kopia till SGF av verksamhetsberättelsen med resultat- och
balansräkning samt protokollet från årsmötet,
7. inneha ett av Skatteverket utfärdat organisationsnummer för ideella föreningar.
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.
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.
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 31 juli och den tredje och sammanfattande fakturan den 31 oktober det aktuella året.
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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 3 juli och baseras på 80 % av
klubbens medlemsantal den 1 juli det aktuella året.
Om den 15 mars eller 1 juli infaller på en helgdag ska medlemsantalet beräknas den första
därefter kommande vardagen. Medlemsantalet ska beräknas enligt principerna i första stycket
till 3 kap 8 §.
Klubb kan skriftligen till FS ansöka om anstånd eller avbetalning av hela eller del av
fakturaomgång. Till ansökan ska bifogas en beskrivning av skälen till att anstånd eller
avbetalning begärs. Anstånd eller avbetalning kan erhållas för en period om maximalt 30 dagar
räknat från fakturaomgångens huvudförfallodag.
Om anstånd eller avbetalning erhållits ska en fast avgift om 2 % läggas på den del av
fakturabeloppet som inte reglerats på huvudförfallodagen.
En klubb som inte erhållit anstånd eller avbetalning, och inte heller reglerat hela eller delar av
aktuell fakturomgång trots påminnelse, ska erlägga en förseningsavgift på 4 % på det utestående
fakturabeloppet. Motsvarande princip gäller för klubb som inte följt erhållet anstånd eller
avbetalningsplan.
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, 31 juli samt 31 oktober, eller senast den 31
december avseende slutfakturan för Golfdistriktsförbundets årsavgifter. Motsvarande princip
gäller för klubb som inte följt erhållet anstånd eller avbetalningsplan, men då räknat från den
framskjutna förfallodagen.

4 kap Anslutning genom avtal
1§

Anslutning till SGF (A1)

Juridisk person (association) som inte kan vinna inträde som medlem i SGF enligt 3 kap, men som
bedriver golf som idrottslig verksamhet, kan genom avtal enligt 4 kap. 3 § ansluta sig till SGF:s
verksamhet (A1) under förutsättning att:
1. Associationen är ett aktiebolag,
2. Associationen har åtagit sig att utforma verksamheten enligt de mål och
verksamhetsidéer som RF och/eller SGF uppställt,
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3. Associationen har beviljats bygglov och påbörjat byggstart eller erbjuder individuella och
varaktiga spelrätter på lika villkor till egen bana omfattande minst 9 hål som kan värderas
enligt gällande system för banvärdering (slopesystem),
4. Associationen kan erbjuda utbildning för alla kategorier av spelrättsinnehavare samt
organisera utbildning för ideella ledare och anställda,
5. Associationen har förbundit sig att bedriva idrottslig verksamhet och att i tillämpliga
delar följa RF:s, SGF:s och berört GDF:s stadgar, tävlingsregler och tävlingsbestämmelser,
övriga bestämmelser och beslut fattade av idrottsorgan,
6. Associationens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten
förening eller association. FS fastställer den förkortning av associationens namn som ska
användas för associationen.
2§

Anslutning till SGF (A2)

Juridisk person (association) som inte kan vinna inträde som medlem i SGF enligt 3 kap. och inte
erbjuder individuella spelrätter, kan genom avtal enligt 4 kap. 3 § ansluta sig till SGF:s
verksamhet (A2) under förutsättning att:
1. Associationen är ett aktiebolag,
2. Associationen åtagit sig att utforma verksamheten enligt de mål och verksamhetsidéer
som RF och/eller SGF uppställt,
3. Associationen kan erbjuda spel eller träningsverksamhet för golf på egen anläggning,
4. Associationen kan, i egen regi eller via samarbetsavtal med medlemsförening eller annan
association, genomföra utbildning i enlighet med SGF:s utbildningsplaner,
5. Associationen har förbundit sig att bedriva idrottslig verksamhet och att i tillämpliga
delar följa RF:s, SGF:s och berört GDF:s stadgar, tävlingsregler och tävlingsbestämmelser,
övriga bestämmelser och beslut fattade av idrottsorgan,
6. Associationens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten
förening eller association. FS fastställer den förkortning av associationens namn som ska
användas för associationen.
3§

Avtal

Om avtal för anslutning till SGF enligt 4 kap. 1 och 2 §§ stadgas i 1 kap. 15 § 16 p.
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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5 kap

Stadgeändring

1§

Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar beslutas av FM och fordrar minst två tredjedelar av antalet avgivna
röster.
Beslut om ändring av SGF:s stadgar ska insändas till RS. RS har rätt att påkalla ändring av
stadgarna om de strider mot RF:s stadgar eller på annat sätt anses olämpliga.
2§

SGF:s upplösning

För SGF:s upplösning fordras beslut härom med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster
vid två på varandra följande FM, hållna med minst ett års mellanrum.
I beslut om upplösning av SGF ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till bestämt
idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex.
hos RF, folkrörelsearkiv eller motsvarande.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och FM:s protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart tillställas RF.

