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MOTION NR 3/2015
Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF

Utökad verksamhetsrevision
Motionen

Motionären föreslår att antalet verksamhetsrevisorer utökas från två till tre, och att de
ska väljas på tre år vardera, så att en väljs varje år.

Diskussion

Förbundsstyrelsen håller med om att funktionen med verksamhetsrevisorer har blivit
väldigt bra och att det arbete som utförs är gediget och väl genomarbetat. Det är också
Förbundsstyrelsen uppfattning att funktionen har blivit en uppskattad verksamhet inom
SGF som det finns all anledning att stötta, så att arbetsbördan för
verksamhetsrevisorerna blir rimlig. Förbundsstyrelsen tycker därför att det kan vara bra
att utöka funktionen med verksamhetsrevision från två till tre personer, men vänder sig
mot en mandatperiod på tre år. Inget annat uppdrag inom SGF är längre än två år, och
Förbundsstyrelsen kan inte se några argument för att en verksamhetsrevisor behöver
längre mandatperiod än t.ex. en Förbundsstyrelsen-ledamot. Den ojämnhet som uppstår
då tre personer löpande ska väljas, löses enkelt genom att två personer väljs det ena året
och en person väljs det andra året.

Förslag till beslut
Förbundsstyrelsens föreslår att Förbundsmötet beslutar
att

tillstyrka motionen, med nedanstående nya formulering:
”Antalet verksamhetsrevisorer utökas från två till tre och väljs på två år vardera,
där två personer väljs det ena året och en person väljs det andra året.”

att

1 kap 17 § i SGF:s stadgar ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse

Förslag ny lydelse

1 kap 17 §

1 kap 17 §

Revisorer; Revision

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.

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.

Förbundsstyrelsen räkenskaper och
handlingar ska överlämnas till
revisorerna enligt 1 kap 15 § 15 p och
ska, efter verkställd revision, med
revisorernas berättelse vara
Förbundsstyrelsen tillhanda senast 20
dagar före mötet.

Förbundsstyrelsen räkenskaper och
handlingar ska överlämnas till
revisorerna enligt 1 kap 15 § 15 p och
ska, efter verkställd revision, med
revisorernas berättelse vara
Förbundsstyrelsen tillhanda senast 20
dagar före mötet.

SGF:s förvaltning revideras dessutom av
två verksamhetsrevisorer som utför sitt
uppdrag enligt aktuella riktlinjer för
SGF:s verksamhetsrevisorer.
Verksamhetsrevisorerna är två ordinarie
och inga suppleanter av vilka en väljs
årligen för en tid av två år.

SGF:s förvaltning revideras dessutom av
tre verksamhetsrevisorer som utför sitt
uppdrag enligt aktuella riktlinjer för
SGF:s verksamhetsrevisorer.
Verksamhetsrevisorerna är tre ordinarie
och inga suppleanter av vilka två väljs
det ena året för en tid av två år och en
väljs det andra året för en tid av två år.
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PROPOSITION NR 3/2015

Ändringar i SGF:s stadgar
1. Sammanfattning av förslaget
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet ska besluta om ändringar och tillägg i
SGF:s stadgar baserat på följande förutsättningar och syften:
a) att förbundsmötet bifallit alla eller några av delförslagen i proposition 1, nämligen
1)

att debiteringsunderlaget – medlemsstatistiken – ska beräknas under perioden
1 juli – 15 september,

2)

att debiteringsunderlaget ska baseras på det högsta av tre mättillfällen,

3)

att regleringen av medlems- och GIT-avgifterna till SGF ska ske mot dels två
preliminära fakturor baserat på 80 % av föregående års medlemstal som ska
vara betalda senast den 30 april, dels två slutfakturor som ska vara betalda
senast den 31 oktober det aktuella året.

4)

att dröjsmålsränta ska utgå enligt 6 och 9 §§ räntelagen på SGF:s fakturor
fr.o.m. förfallodagarna (30 april och 31 oktober) till dess att betalningen är SGF
tillhanda,

5)

att golfklubbens eller golfbolagets rätt att använda GIT, och de enskilda
klubbmedlemmarnas rätt att använda Min Golf, ska spärras om golfklubben
eller golfbolaget antingen inte har betalt de två preliminära fakturorna senast
den 31 maj, de två slutfakturorna senast den 31 december eller inte har betalt
Golfdistriktsförbundets medlemsavgifter senast den 31 december, och

6)

att en golfklubb som inte har betalt samtliga ovan nämnda fakturor till SGF och
Golfdistriktsförbundet senast den 28 februari året efter, kan komma att
uteslutas ur SGF efter beslut av Förbundsstyrelsen.

b) att förbundsmötet bifallit motion 4 om att juniorer 0-12 år inte ska ingå i
debiteringsunderlaget med de villkor som Förbundsstyrelsen ställt för ett bifall.

2. Förslag till ändringar och tillägg i SGF:s stadgar
Av 1 kap 12 § framgår följande: En golfklubb har rösträtt vid Förbundsmötet om klubben
fullgjort alla stadgeenliga avgifter mot SGF och vederbörande GDF avseende året innan
Förbundsmötet. Stadgeenliga avgifter, inklusive avgift för Golfens IT-system, ska vara
SGF och vederbörande GDF tillhanda senast den 31 december året före Förbundsmötet.
Vidare framgår det av 3 kap 7 § att golfklubben årligen ska betala de avgifter som
fastställts av Förbundsmötet och respektive GDF:s årsmöte.
Det saknas däremot regler om hur underlaget till avgifterna ska beräknas, att golfklubben
är skyldig att betala årsavgift för Golfens IT-system (vilken fastställs av
Förbundsstyrelsen), vilka kredittider och dröjsmålsräntor som får tillämpas samt att
golfklubbs rätt att använda GIT kan spärras om årsavgifterna inte reglerats. Därtill, och
förutsatt att motion nr 4/2015 har bifallits, behöver det regleras att juniorer 0-12 år inte
ska ingå i debiteringsunderlaget.
SGF:s stadgar behöver således kompletteras på dessa områden.
Nuvarande lydelse

Förslag ny lydelse

3 kap 5 §

3 kap 5 §

Uteslutning av klubb

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.

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.
….

3 kap 7 §

3 kap 7 §

Åligganden

Åligganden

Golfklubben ska

Golfklubben ska

1. årligen betala avgifter fastställda av
FM och respektive GDF:s årsmöte,

1. årligen betala de avgifter som fastställs
av FM och respektive GDF:s årsmöte
samt betala den årliga avgiften för
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Golfens IT-system som fastställs av FS,
….

Nuvarande lydelse

….

Förslag ny lydelse
NY 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.
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.

NY 3 kap 9 §
Regleringen av de beslutade
avgifterna
Medlemsavgiften och avgiften för
Golfens IT-system ska regleras mot dels
två preliminära fakturor som ska vara
betalda senast den 30 april, dels två
slutfakturor som ska vara betalda senast
den 31 oktober det aktuella året.
De preliminära avgifterna som
faktureras med förfallodag 30 april, ska
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baseras på 80 % av klubbens redovisade
medlemsantal det föregående
kalenderåret.

Nuvarande lydelse

Förslag ny lydelse
Dröjsmålsränta utgår enligt 6 och 9 §§
räntelagen fr.o.m. förfallodagarna 30
april och 31 oktober till dess att
betalningen är SGF tillhanda.
Klubbens och klubbmedlemmarnas rätt
att använda Golfens IT-system ska
spärras om golfklubben inte har betalt
någon av de två preliminära fakturorna
senast den 31 maj, de två slutfakturorna
senast den 31 december eller
Golfdistriktsförbundets medlemsavgifter
senast den 31 december.

NY 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).

3. Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta att
1)

Ändra 3 kap 5 § och 3 kap 7 § SGF:s stadgar enligt förslag ovan, och

2)

Införa paragraferna 3 kap 8 §, 3 kap 9 § och 4 kap 4 § i SGF:s stadgar enligt
förslag ovan.

4

