
 
Köpevillkor årsavgift Golf i Tortuna AB	

 
Köpevillkor för Golf i Tortuna AB 
Spelavgiften är berättigad till friskvård, moms med 6% ingår i spelavgiften. 
Ovanstående avgifter gäller för perioden 2023-01-01—2023-12-31. 
 
Så här är din årsavgift uppdelad 
Årsavgiften består av minst två delar, beroende på vilket medlemskap du har. En del betalas till 
Tortuna Golfklubb, vår förening som inte är momspliktig. Denna avgift kallar vi medlemsavgift. Har 
du på ditt medlemskap även en spelrätt och en städavgift, så betalas dessa också till Tortuna 
Golfklubb.  

Den del som kallas spelavgift betalas till vårt driftbolag, Golf i Tortuna AB. Bolaget ägs till 100% av 
Tortuna Golfklubb. Bolaget är momspliktigt och det är endast denna avgift som berättigar till 
friskvård. För mer information kring regler runt friskvård, se mer information på Svenska 
Golfförbundets sida. https://golf.se/friskvardsbidrag 

Dessutom har vissa medlemskap några andra avgifter som förtydligas nedan: 
- Spelrättsavgift – en avgift som ger dig rätt att spela på banan, en så kallad spelrättshyra och 

läggs på fullvärdiga medlemskap och vardagsmedlemskap 
- Städavgift (arbetsavgift) – en avgift som återfås i form av presentkort/rangekort efter 

deltagande i ideellt arbete (minst 4 timmar) 

Generella köpevillkor  
Årsavgiften och medlemskapet gäller för ett kalenderår. 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.  

Vid eventuell längre tids skada, förorsakad genom olycksfall, kan klubbens försäkring täcka en del av 
årsavgiften. Vid sådan skada behövs ett skriftligt läkarintyg och utförlig beskrivning om vad som har 
skett. Detta lämnar klubben vidare till vårt försäkringsbolag som tar ställning till ev. ersättning.  

Vid eventuell längre tids skada (ej orsakad av olycksfall) eller sjukdom, ska detta kunna påvisas 
genom skriftligt läkarintyg och utförlig inkommen beskrivning. Denna sjukdom eller skada skall ej 
tidigare ha förekommit och skall kunna påvisas att den inträffat efter erläggande av årsavgiften. 
Styrelsen tar då ställning till om ev. ersättning för del av årsavgiften kan utgå. 

Beroende av vilket betalsätt du har valt, uppstår ett skuldförhållande mellan Swedbank Pay och dig. 
Swedbank Pay kan i förekommande fall begära en kreditupplysning. Observera att det inte är Tortuna 
Golfklubb eller Golf i Tortuna som begär denna upplysning, utan den hanteras av Swedbank Pay. Det 
råder banksekretess mellan dig och Swedbank Pay. 



 
Köpevillkor årsavgift Tortuna Golfklubb	

 
Köpevillkor för Tortuna Golfklubb 
Ingen moms tillkommer på medlemsavgift, spelrättsavgift och städavgift. 
Ovanstående avgifter gäller för perioden 2023-01-01—2023-12-31. 
 
Så här är din årsavgift uppdelad 
Årsavgiften består av minst två delar, beroende på vilket medlemskap du har. En del betalas till 
Tortuna Golfklubb, vår förening som inte är momspliktig. Denna avgift kallar vi medlemsavgift. Har 
du på ditt medlemskap även en spelrätt och en städavgift, så betalas dessa också till Tortuna 
Golfklubb.  

Den del som kallas spelavgift betalas till vårt driftbolag, Golf i Tortuna AB. Bolaget ägs till 100% av 
Tortuna Golfklubb. Bolaget är momspliktigt och det är endast denna avgift som berättigar till 
friskvård. För mer information kring regler runt friskvård, se mer information på Svenska 
Golfförbundets sida. https://golf.se/friskvardsbidrag 

Dessutom har vissa medlemskap några andra avgifter som förtydligas nedan: 
- Spelrättsavgift – en avgift som ger dig rätt att spela på banan, en så kallad spelrättshyra och 

läggs på fullvärdiga medlemskap och vardagsmedlemskap 
- Städavgift (arbetsavgift) – en avgift som återfås i form av presentkort/rangekort efter 

deltagande i ideellt arbete (minst 4 timmar) 

Generella köpevillkor  
Årsavgiften och medlemskapet gäller för ett kalenderår. 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.  

Vid eventuell längre tids skada, förorsakad genom olycksfall, kan klubbens försäkring täcka en del av 
årsavgiften. Vid sådan skada behövs ett skriftligt läkarintyg och utförlig beskrivning om vad som har 
skett. Detta lämnar klubben vidare till vårt försäkringsbolag som tar ställning till ev. ersättning.  

Vid eventuell längre tids skada (ej orsakad av olycksfall) eller sjukdom, ska detta kunna påvisas 
genom skriftligt läkarintyg och utförlig inkommen beskrivning. Denna sjukdom eller skada skall ej 
tidigare ha förekommit och skall kunna påvisas att den inträffat efter erläggande av årsavgiften. 
Styrelsen tar då ställning till om ev. ersättning för del av årsavgiften kan utgå. 

Beroende av vilket betalsätt du har valt, uppstår ett skuldförhållande mellan Swedbank Pay och dig. 
Swedbank Pay kan i förekommande fall begära en kreditupplysning. Observera att det inte är Tortuna 
Golfklubb eller Golf i Tortuna som begär denna upplysning, utan den hanteras av Swedbank Pay. Det 
råder banksekretess mellan dig och Swedbank Pay. 
 


