SEUROJEN JÄSENMÄÄRÄT 31.8.2020
Bästa föreningsordförande och verksamhetsledare, enligt stadgarna för Finlands Golfförbund rf är grunden för
föreningens medlemsavgift det medlemsantal som antecknats i föreningens medlemsregister den senaste 31
augusti.
Enligt föreningslagen ska klubben medlemmar antecknas i en förteckning vars uppdaterande klubbens styrelse
svarar för. Medlemmar i er förening är alla de personer som enligt föreningslagen och era stadgar är medlemmar i er klubb
31.8.2020. Detta gäller också medlemmar som eventuellt har en annan hemmaklubb eller som inte har betalat medlemsavgift senast
31.8. I föreningens medlemsförteckning ska inte antecknas andra personer än föreningsmedlemmarna.
Det är förenligt med god förvaltning att hålla föreningens medlemsregister uppdaterat hela tiden. För att säkerställa ett riktigt antal medlemmar
rekommenderas det att föreningens styrelse i god tid före deb 31.8 håller ett möte där det i enlighet med föreningens stadgar konstateras vilka
medlemmar som har avgått och som ska avsättas från er förening, så att ert kontor har tid att göra behövliga rättelser i era medlemsregister.
Medlemsuppgifterna överförs dagligen från ert föreningssystem till webbinformationstjänsten i enlighet med de uppgifter som registrerats där.
Det ligger i föreningens intresse att medlemsregistret kontinuerligt uppdateras.
I år fungerar processen för fastställande av medlemsantalet på följande sätt:
1. Jämförelse av medlemsuppgifter mellan eBirdie-tjänsten och föreningssystemet
Föreningarna tar 1.9.2020 från eBirdie-tjänsten ut rapporten om antalet medlemmar (= läget som överförts föregående natt per 31.8). I eBirdietjänsten erbjuds för detta ändamål en excel-baserad rapport, ’Pelaajatiedot’, med föreningarnas egna lösen, där ni kan kontrollera era
medlemmars aktuella grunduppgifter. På eBirdie-tjänsten finns dessutom en ”Pelaajatilastot” (spelarstatistik) excel-rapport som innehåller
allmän statistik över klubbens medlemmar. Båda rapporterna hittas under punkten ”Raportit” i Huvudmenyn.

Osynkroniserade spelare
Spelare som av en eller annan orsak inte har synkroniserats i eBirdie-tjänsten, men som har en aktiverad eBirdie, kan sökas med följande
sökning:

OBS! NexGolf-klubbar, kontrollera först att spelaren hör till en grupp som synkroniseras till oss.
Om spelaren hör till en sådan här grupp, kontakta Mika Wikström (mika.wikstrom@golf.fi) så börjar vi utreda saken.

Medlemmens läge Aktivt - eBirdie inte i kraft - sökning

Med denna sökning ser ni de medlemmar av er klubb vars eBirdie inte har aktiverats (= medlemsavgiften har inte “aktiverats”). I denna situation
kan spelaren inte logga in på eBirdie-appen eller lämna in handicapronder i Golf GameBook.

2. Rapportering av eventuella avvikelser i medlemsuppgifterna
Anvisa ert kontor att jämföra dessa medlemsdata med ert officiella medlemsregister i ert eget föreningssystem per 31.8.2020. Om siffrorna
stämmer behöver föreningen inte göra någon separat anmälan om medlemsantal. Om det däremot finns skillnader i siffrorna, ska föreningen
skicka en kopia till kundservicen eBirdie (ebirdie@golf.fi) och till förbundets ekonomichef (teemu.savolainen@golf.fi) en detaljerad redogörelse
för skillnaderna och orsakerna till dem senast 15.9.2020. Denna redogörelse ska lämnas in i PDF-format som undertecknats av ordföranden eller
en annan officiell undertecknare av föreningen. Godtagbara orsaker till skillnaderna är t.ex. ett fel i synkroniseringen av föreningssystemet och
webbinformationstjänsten eller någon annan oförutsedd och överraskande omständighet som står utanför föreningens möjligheter att påverka.
Då har t.ex. en medlem som avlägsnats ur ert föreningssystem av någon anledning inte blivit avlägsnat från e-Birdie-tjänsten. En godtagbar
orsak är inte försening, glömska, oaktsamhet, plötslig sjukdom eller någon annan förutsebar omständighet eller en som man kunde ha förberett
sig för. Om vi inte får en rapport om avvikelsen senast 15.9.2020, anser Golfförbundet att ert antal medlemmar i eBirdie-tjänsten är rätt och att
vi använder dem som grund för vår medlemsfakturering 2021.
3. Golfförbundets behandling av avvikelser som framkommit i medlemsuppgifterna och
fastställande av det medlemsantal som faktureringen grundar sig på
Golfförbundets styrelse behandlar de avvikelserapporter som klubbarna lämnat in vid sitt möte i september och beslutar om eventuella
fortsatta åtgärder. Efter detta styrelsemöte kontaktar vi de berörda föreningarnas ordförande/verksamhetsledare för att stärka det slutliga
medlemsantal som ligger till grund för Golfförbundets medlemsfakturering 2021. Ytterligare information fås av Teemu Savolainen
(teemu.savolainen@golf.fi).
Distribution för åtgärder: ordförandena och verksamhetsledarna i föreningarna

