SEUROJEN JÄSENMÄÄRÄT 31.8.2022
Hyvät seurojen puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat, Suomen Golfliitto ry:n sääntöjen mukaan
”Seurajäsenen jäsenmaksun perusteena on seuran jäsenrekisteriin merkitty jäsenmäärä edellisen elokuun 31.
päivänä”.
Yhdistyslain mukaan yhdistyksen jäsenet on merkittävä luetteloon, jonka ylläpitämisestä vastaa yhdistyksen
hallitus. Seuranne jäseniä ovat kaikki ne henkilöt, jotka yhdistyslain ja sääntöjenne mukaan ovat jäseniänne 31.8.2022.
Tämä koskee myös jäseniä, joilla mahdollisesti on joku toinen kotiseura tai jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan 31.8.
mennessä. Yhdistyksen jäsenluetteloon ei tule merkitä muita henkilöitä, kuin yhdistyksen jäseniä.
Hyvän hallinnon mukaista on pitää seuran jäsenrekisteri ajan tasalla koko ajan. Oikean jäsenmäärän varmistamiseksi 31.8. seuran hallituksen on
suositeltavaa hyvissä ajoin ennen 31.8. pitää kokous, jossa todetaan sääntöjenne mukaisesti seurastanne eronneet ja seurastanne erotettavat
jäsenet, jotta toimistollanne on aikaa tehdä tarvittavat oikaisut jäsenrekisteriinne. Jäsentiedot siirtyvät seurajärjestelmästänne
verkkotietopalveluun päivittäin sen mukaisina, kuin ne on sinne rekisteröity. On seuran edun mukaista, että jäsenrekisteri on jatkuvasti ajan
tasalla.
Tänä vuonna jäsenmäärien vahvistusprosessi toimii seuraavalla tavalla:
1. Jäsentietojen vertaaminen eBirdie -palvelu vs. seurajärjestelmä
Seurat ottavat eBirdie- palvelusta jäsenmääräraportin 1.9.2022 (= edellisenä yönä siirtynyt tilanne per 31.8.). eBirdie -palvelussa on tätä varten
seurojen omilla tunnuksilla tarjolla excel-pohjainen raportti ’Pelaajatiedot’, josta voitte tarkistaa ajantasaiset jäsentenne perustiedot. Lisäksi
eBirdie- palvelusta löytyy ’Pelaajatilastot’ excel raportti, joka sisältää yleistilaston seuran jäsenistä. Molemmat raportit löytyvät Päävalikon
kohdasta ’Raportit’.

Synkronoitumattomat pelaajat
eBirdie -palveluun syystä tai toisesta synkronoitumattomat pelaajat, joiden eBirdie on aktivoitu, voidaan hakea seuraavalla haulla:

HUOM! NexGolf-seurat, tarkastakaa ensin, että pelaaja kuuluu ryhmään, joka synkronoidaan meille.
Mikäli pelaaja kuuluu tällaiseen ryhmään, ota yhteyttä Mika Wikströmiin (mika.wikstrom@golf.fi) niin laitamme asian selvitykseen.

Jäsenen tila Aktiivinen - eBirdie ei voimassa - haku

Tällä haulla näette seuranne jäsenet, joiden eBirdietä ei ole aktivoitu (= jäsenmaksua ei ole ”aktivoitu”). Tässä tapauksessa pelaaja ei voi kirjautua
eBirdie sovellukseen eikä palauttaa GameBookilla tasoituskierroksia.
2. Jäsentiedoissa mahdollisesti ilmenevistä poikkeamista ilmoittaminen
Ohjeistakaa toimistonne vertaamaan näitä jäsentietoja omassa seurajärjestelmässänne olevaan viralliseen jäsenrekisteriinne per 31.8.2022.
Mikäli luvut täsmäävät, ei seuran tarvitse tehdä erillistä jäsenmääräilmoitusta. Mikäli taas luvuissa on eroa, tulee seuran lähettää eBirdie
asiakaspalveluun (ebirdie@golf.fi) sekä kopiona liiton talouspäällikölle (teemu.savolainen@golf.fi yksityiskohtainen selvitys eroista ja niiden
syistä 15.9.2022 mennessä. Tämä selvitys tulee toimittaa puheenjohtajan tai muun seuran virallisen allekirjoittajan allekirjoittamana PDFmuodossa. Hyväksyttäviä eroavaisuuden syitä ovat esim. seurajärjestelmän ja verkkotietopalvelun synkronoinnissa tapahtunut virhe tai muu
seuran vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva ennakoimaton ja yllättävä seikka. Jolloin esimerkiksi seurajärjestelmästänne poistettu jäsen
ei ole jostain syystä poistunutkaan eBirdie -palvelusta. Hyväksyttävä syy ei ole myöhästyminen, unohdus, huolimattomuus, äkillinen sairaus tai
joku muu ennakoitavissa tai varauduttavissa oleva seikka. Mikäli emme saa poikkeamaselvitystä 15.9.2022 mennessä, Golfliitto katsoo, että
eBirdie -palvelussa olevat jäsenmääränne ovat oikeat ja käytämme niitä vuoden 2023 jäsenlaskutuksemme perusteena.
3. Jäsentiedoissa ilmenneiden poikkeamien käsittely Golfliitossa ja laskutuksen perusteena
olevan jäsenmäärän vahvistaminen
Golfliiton hallitus käsittelee seurojen toimittamat poikkeamaraportit kokouksessaan syyskuun aikana ja päättää mahdollisista jatkotoimista.
Olemme tämän hallituksen kokouksen jälkeen yhteydessä ao. seurojen puheenjohtajiin/toiminnanjohtajiin Golfliiton vuoden 2023
jäsenlaskutuksen perusteena olevan lopullisen jäsenmäärän vahvistamiseksi. Lisätietoja asiasta antaa Teemu Savolainen
(teemu.savolainen@golf.fi)
Jakelu toimenpiteitä varten: Seurojen puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat

