Kära medlemmar,
Hoppas ni haft en bra start på 2018!
Tjusta Golfklubb har sedan nu i januari varit avstängda på golf.se/min golf. Detta beror på att vi som
klubb har bestridit en del av vår medlemsavgift till Svenska Golfförbundet. Under år 2016 har vi betalat
för mycket till Svenska Golfförbundet för vårt medlemskap hos dem. Vår medlemsavgift grundas på
antalet aktiva medlemmar i golfklubben.
Vi har under år 2016 betalat in 220 844 SEK för mycket till Svenska golfförbundet för vårt medlemskap
som vi inte skulle ha gjort. Vi vill nu ha detta tillgodo hos förbundet och kvitta mot en del av vårt
medlemskapspris 2017 och skjuta över resterande belopp som kvarstår från 2016/17 till 2018. Men
Biträdande Genrealsekreterar tycker och vi citerar: ”Vi ska se det som läropengar” Detta är era pengar
vi talar om.
Förbundet kräver oss nu på drygt 146 000 SEK för vårt medlemskap 2017. Vad som nu visar sig är att
tidigare medlemmar som begärt utträde under våren 2016 och inte betalat till oss då de inte vara
medlemmar för året, ca 1000 stycken, har vi som Tjusta Golfklubb betraktat som icke medlemmar
(icke aktiv medlem - begärt utträde). Detta finns noterat och tillgängligt för förbundet att se i deras
system (GIT).
Förbundet har en annan syn på detta och krävde in betalning. Vi påtalade detta under 2016 och som
kom till ett slut hösten 2017 då vi hävdade de felaktiga medlemsbeloppen igen och bestred detta. Vi
väljer nu att inte betala en del av golfförbundets fakturor för vårt medlemskap 2017 tills att saken är
utklarad till fullo. Vi anser att vi har sedan 2016 ett tillgodohavande om 220 844 SEK.
Deras praxis är att stänga av oss och därmed Tjusta Golfklubbs medlemmars tillgång till golf.se/min
golf. Vi kan inte annat än beklaga detta. Vi önskar att Golfförbundet kunde se detta med lite öppna
ögon och inte straffa en golfklubb och deras medlemmar för något som deras system (Golfförbundets)
inte kan utföra på ett korrekt sätt.
Värt att nämna är att alla de som gått ur Tjusta Golfklubb, som ligger till grund för detta problem, har
(med något undantag) gått med i en annan golfklubb. Så Svenska Golfförbundet har fått in sina
pengar för dessa personer. Men ändå skall vi betala till förbundet. Detta är för oss helt otroligt och
oacceptabelt.
Vi har överklagat detta till riksidrottsförbundet och inväntar nu deras åsikt. Om deras svar skulle vara
negativt så kommer vi att försätta golfklubben i konkurs. Detta är idag en principsak då vi tolkar våra
stadgar och de sina och en meningsskiljaktighet har uppkommit. Vi har ansökt om en ny golfklubb där
alla medlemmar kommer att flyttas över till och där vi kommer fortsätta vår verksamhet precis som
tidigare.
Så ingen panik, ert medlemskap kommer fortsätta och era spelrättigheter kommer vara exakt
detsamma som tidigare.
Vi ber dock om ursäkt för den tillfälliga avsaknaden av tillgång till golf.se/min golf. Vi hoppas på och
arbetar för fullt för att lösa detta med Svenska Golfförbundet.
Hör gärna av er till klubben om ni har funderingar eller undrar något!

