Velkommen til webinar
med
Anne-May Moss

Kristin Julie Klæboe
Lise Bjørnstad

Oppdatering av
medlemsregistrene i GolfBox
før fakturering av kontingent og
avgifter til NGF.

Agenda
❑ Viktige datoer og kort gjennomgang av hvordan NGF kontingent og IT avgift blir fakturert (Anne–May)
❑ Har idrettsregistreringen noe med dette å gjøre? (Anne-May)
❑ Viktig forskjell på Klubbmedlem og Ikke-klubbmedlem. (Anne-May)
❑ Hvordan søke opp og lage en liste over Klubbmedlemmer? (Kristin)
❑ Hvordan melde ut medlemmer som ikke har betalt? Med ref til NIFs lov (Kristin)
❑ Hvordan endre status frem i tid på Medlemmer som melder seg ut (Kristin)

Viktige datoer:
❑ Medlemskontingenten vedtatt på Golftinget i 2019 er kr 372 for tingperioden 2020-2021.
❑ Det faktureres for antall medlemskap med status «Klubbmedlem» i GolfBox 20 år og eldre i faktureringsåret.
❑ 31. januar tar NGF ut en oversikt fra GolfBox over medlemskap i golfklubbene, og fakturerer 70 % av
medlemskontingenten. Fakturaen sendes ut i mars måned og har forfall 1. mai. Vi anbefaler at klubben
bruker januar måned til å rydde i medlemsregisteret slik at første faktura blir så korrekt som mulig.
Tellingen 31. januar er grunnlaget for fakturering av IT-avgiften for bruk av GolfBox. Den faktureres etter
samme prinsipp som medlemskontingenten, men det gjøres ingen avregning.
❑ 31. juli gjøres en ny telling av antall medlemskap i klubben. A konto-beløpet som ble fakturert med forfall 1.
mai krediteres, og klubben faktureres for det antall medlemmer som den nye tellingen viser. Forfall på denne
fakturaen er 15. september.

Har idrettsregistreringen noe med dette å gjøre?
❑ Idrettsregistreringen har ingen sammenheng med fakturering av kontingent og avgifter fra NGF.
❑ Idrettsregistreringen leser av tall per 31.12. hvert år.
❑ Tallene brukes bl.a. som grunnlag for å gi tilskudd til idrettslag/klubber og til særforbund og
idrettskretser.
❑ Tallene klubben skal bruke har GolfBox allerede tatt ut i en egen rapport for klubben.
❑ Rapporten finner man ved å gå til menyen RAPPORTER > IDRETTSREGISTRERING (NIF) og
deretter velger rapporten for 31.12.2019.
➢ Les mer om samordnet rapportering her
➢ Kommer et eget webinar om samordnet rapportering.

Viktig forskjell på Klubbmedlem og Ikke-klubbmedlem.

Alle personer som har et medlemskap i klubben skal være registrert som
Klubbmedlem. (Ref §3 i Lovnorm for idrettslag med særlige tillegg gitt av NGF.)

Hvordan søke opp og lage en liste over Klubbmedlemmer?
❑ Kun Klubbmedlemmer over 20 år som faktureres for NGF kontingent og IT avgift for.
❑ Eksempler på Ikke-klubbmedlemmer:
❑ Admin Adminsen (anbefaler ikke brukt, men siden mange gjør det likevel…)
❑ «BagTag» for samarbeidspartnere
❑ Admin brukere til ProShop, Kafe, Starter etc
❑ Ta ut liste over Klubbmedlemmer i GolfBox, og gjør en sjekk på:
❑ Navn
❑ Alder
❑ Fakturagruppe
❑ Medlemsstatus
➢ Eksempel på hvordan dette gjøres i GolfBox

Hvordan melde ut medlemmer som ikke har betalt?
NIFs lovnorm med overførte tillegg fra NGF
§ 3 Medlemmer, pkt (6)
Klubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent.
Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i Klubben og skal strykes fra
lagets medlemsliste.
❑ Medlemmer som ikke har betalt kan flyttes til Tidligere medlemmer når dere har purret, men likevel
ikke mottatt årskontingent.
❑ Bruk funksjonen Endre status, og:
❑ Sett dato for når endringen skal gjelde fra
❑ Huk av at medlemmet har noe økonomisk utestående
➢ Eksempel på hvordan dette gjøres i GolfBox.

Hvordan melde ut medlemmer f.o.m. neste år?
❑ Klubben bør tydelig kommunisere at utmeldinger må sendes klubben skriftlig innen 31.12 for at
utmelding skal gjelde påfølgende sesong. Bør stå i klubbens lov, men også på evt
innmeldingsskjemaer, nettside osv.
❑ Hvis et medlem i oktober melder fra at han/hun ønsker melde seg ut:
1. Ring medlemmet. Ref kampanjen «Stopp frafallet»
2. Hvis medlemmet likevel skal meldes ut:
❑ Benytt funksjonen Endre status, og:
❑ Sett dato for når endringen skal gjelde fra
❑ Skriv inn Utmeldelsesgrunn

Oppsummering
✓ Gjennomgang av hvordan NGF kontingent og IT avgift blir fakturert.
✓ Idrettsregistreringen.
✓ Forskjell på Klubbmedlem og Ikke-klubbmedlem.
✓ Hvordan søke opp og lage en liste over Klubbmedlemmer.
✓ Hvordan melde ut medlemmer som ikke har betalt.
✓ Hvordan endre status frem i tid på Medlemmer som melder seg ut.

✓ Spørsmål?

Spørsmål som kom opp i webinaret
Spørsmål 1:
Hvis noen har et års- eller greenfeemedlemskap i klubb A, men har hjemmeklubb i klubb B. Er de da
klubbmedlem i begge klubbene?
Svar:
Ja, hvis de har et medlemsnummer i begge klubbene, og kan booke starttid med begge medlemsnumrene,
så er de klubbmedlem i både klubb A og klubb B.

Spørsmål 2:
Hvis en spiller er medlem i klubb A, og klubb A har en avtale om spill for sine medlemmer på en klubb B.
Er da spilleren klubbmedlem i begge klubbene?
Svar:
Nei, hvis spilleren kun er medlem i én klubb, men med det medlemskapet kan spille på andre baner, så er de
kun klubbmedlem i Klubb A.

Nyttige lenker:
1. Kontingent og avgifter NGF på golfforbundet.no:
https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/okonomi-forsikring/kontingent-og-avgifter-ngf

2. Samordnet rapportering (herunder Idrettsregistreringen) på golfforbundet.no
https://www.golfforbundet.no/ngf-nytt/idrettsregisteringen-og-soknad-om-moms%C2%ADkompensasjon-2019

3. Webinarer på golfforbundet.no
https://www.golfforbundet.no/klubb/utdanning/webinarer/

