
 
Betalning av årsavgifter 2023 

- Autogiro 
 

1. Logga in på Min Golf och kryssa för alla dina avgifter. 

2. Klicka i knappen för autogiro, då kommer du till en sida där du skall fylla i uppgifter om ansökan 
om autogiro. 

3. Fyll i dina kontouppgifter och klicka på ”ansök”, ansökan skickas då för kontroll hos din bank av 
SITRA. 

4. Du kan gå in på Min Golf, mina medgivanden för att se status på ditt medgivande. När 
medgivandet är godkänt hos banken skickas en blankett som skall skrivas under, den skickas av 
banken via e-post.  

5. Den underskrivna blanketten skall lämnas in till klubben för att autogirot skall aktiveras. 

6. Därefter läggs dina avgifter upp och dras automatiskt från ditt konto, i slutet på varje månad. 
Månadsavgiften delas upp på de antal månader som är kvar på kalenderåret. Exempelvis om 
ditt autogiro startar sista februari, delas årsavgiften upp på 10 månader. En 
administrationsavgift på 19:- / månad tillkommer.  

7. När ditt autogiro är aktiverat och betalning har genomförts, kan du gå in på Min Golf - Mina 
betalade avgifter och skriva ut friskvårdskvitton.  

 
Generella köpevillkor för Autogiro 
En administrativ avgift på 19:-/månad tillkommer för autogiro. Årsavgiften och medlemskapet 
gäller för ett kalenderår. När det gäller autogiro så fortlöper betalningen av årsavgifterna till den 
31 december automatiskt. Medlem har inte rätt till återbetalning av inbetald årsavgift i händelse 
av utträde eller uteslutning under pågående verksamhetsår. Medlemskapet gäller tills det är 
uppsagt av medlemmen. För mer information se klubbens stadgar.  
 

Medlem som vill utträda som medlem eller ändra sin medlemsform måste göra detta skriftligen 
innan den 31 oktober. Om detta inte inkommit fortlöper nästkommande årsmedlemskap med 
samma medlemskapsform som innevarande år. Uppsägning av autogiro sker alltid till klubben, ej 
genom att avsluta autogirot hos banken. Ett avslutat autogiro hos banken kan innebära att 
klubben därefter skickar en faktura på återstående belopp. 
För fullständiga köpevillkor, se köpevillkoren på vår hemsida eller i Min Golf.  


