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• Troxhammar GK ligger på Färingsö i Ekerö kommun i västra 
Stockholm

• 18-hålsbana och 12-hålsbana

• Cirka 2300 medlemmar

• Diver golfshop i egen regi

• Mälarö GK Skytteholm har 27 hål fördelat på en 

• 18-hålsbana och en 9-hålsbana som är öppen året runt

• Cirka 1100 medlemmar

• Driver golfshop i egen regi



• Samma ägare till driftsbolagen på två anläggningar

• Två fristående golfklubbar

• Erbjudande om utökat medlemskap för ett lågt tillägg

• Vi har 5 olika medlemskapstyper som skulle få möjlighet till tillägg, 
men även att behålla nuvarande medlemskap spel på en anläggning

• Fritt spel ordnas via aktivstatus i GIT, klubbgrupper och prismatrisen i 
3-7-4



• Hur vi löser fritt spel klubbarna emellan

• Behovet av att förenkla

• Integration mellan kassa, GIT och ekonomisystem

• Årsavgiftsbetalning via Min golf

• PayEx-rapporter

• GIT medlemswidget

• Medlemsaktivering från Fortnox

• Tävlingsavgifter, greenfee via Min golf



• Existerande medlemskategorier har aktivstatus Aktiv1 till Aktiv 5
• Utökade medlemskapen gavs aktivstatus Aktiv 6 till Aktiv 10
• 5 nya klubbgrupper skapades för Mälarö via aktivstatus



Greenfee 3-7-4->Pris->Ange pris

De fem nya klubbgrupperna anpassades med rabatt 

på greenfee avsedd speltid. 

-Alla dagar

-Vardagar (+ helg efter 14.00)

-Dagtid vardagar

-Endast 12-hålsbanan

-Endast 12-hålsbanan vardagar (helg efter 14.00)



• Många bokningskanaler in i GIT men endast betalning på plats eller via bankgiro
• Mycket papper att följa upp/stämma av i banken och bokföra
• Måste finnas effektivare och bättre lösningar



Årsavgifter



-Betalning via Min golf och Min golf bokningsapp
-Integration mellan GIT och kassan
-Integration mellan kassan och Fortnox
-Tvåvägsintegration mellan GIT och Fortnox



-Integration mellan GIT och kassan och ekonomissystem
-Vi använder oss av Sharp retail och Fortnox men finns fler system som erbjuder integration. 
-Bokningar hämtas från GIT till kassan och återrapporteras som betalda i GIT. 
-Kassan skickar dagsavslut via SIE-fil till Fortnox som skapar och bokför verifikat som bara behöver kontrolleras
-Vi kan skapa fakturor direkt i kassan för t.ex. företagsgolf, shopvaror etc. 



Kassarapporterna blir automatiskt bokförda



Fördelar för medlemmar:

-Fler betalningsmöjligheter

-Alla medlemmar har fått en faktura som kan betalas vis Bg

-Kortbetalningar, swishbetalningar sker via Min golf 

-Medlemsaktivering sker när avgiften betalas

-Kvitto för eventuellt friskvårdsbidrag finns i Min Golf

-Möjlighet till delbetalning finns via Min Golf

Fördelar för anläggningen/kansli:

-Modernare lösningar och enklare uppföljning

-Ingen kan spela/boka utan att ha betalat. 

-Aktivering i realtid för de som betalar sent.

-Vi slipper inaktivera medlemmar med obetalda fakturor innan 

säsongsöppning

Betalning av årsavgift via Min Golf



Inställning i GIT som krävs för att det ska fungera

-Medlemsaktivering i 
kassan
-Aktivering av betalning 
på webben
-Kopia på kvitto för varje 
betalning. Kan användas 
som bokföringsunderlag 
om faktura saknas. 
-Kontrollera momssatser 
på avgifter och 
avgiftsgrupper
-Aktivera avgifter för 
betalning på webben

Betalning av årsavgift via Min Golf

-För att kunna fakturera och 
samtidigt ha avgiften öppen för 
betalning på min golf.
-Avgiften ligger som faktuerad i GIT 
men ej aktiverad.
-Aktiveras vid betalning via Min golf
-Aktiveras då betalning bokförs i 
Fortnox



Inställning i GIT som krävs för att det ska fungera

-Medlemsaktivering i 
kassan
-Aktivering av betalning 
på webben
-Kopia på kvitto för varje 
betalning. Kan användas 
som bokföringsunderlag 
om faktura saknas.
-Kontrollera momssatser 
på avgifter och 
avgiftsgrupper
-Aktivera avgifter för 
betalning på webben

Tips!
-Ställ in så att kvittona 
kommer till en egen 
mapp eller inbox i 
mailen. 

Betalning av årsavgift via Min Golf



Inställning i GIT som krävs för att det ska fungera

-Medlemsaktivering i 
kassan
-Aktivering av betalning 
på webben
-Kopia på kvitto för varje 
betalning. Kan användas 
som bokföringsunderlag 
om faktura saknas. 
-Kontrollera momssatser 
på avgifter och 
avgiftsgrupper
-Aktivera avgifter för 
betalning på webben

Betalning av årsavgift via Min Golf

-Momssatserna på 
artikelgrupperna styr vilken 
moms som anges på Min 
golf.
-Viktigt för att medlemmens 
kvitto ska stämma. 



Inställning i GIT som krävs för att det ska fungera

-Medlemsaktivering i 
kassan
-Aktivering av betalning 
på webben
-Kopia på kvitto för varje 
betalning. Kan användas 
som bokföringsunderlag 
om faktura saknas. 
-Kontrollera momssatser 
på avgifter och 
avgiftsgrupper
-Aktivera avgifter för 
betalning på webben

Betalning av årsavgift via Min Golf



Betalning av årsavgift via Min Golf

-Bokföring av avgifter betalda via Min golf
-Ett mail med rapport från Payex varje gång en inbetalning skett till banken 
-Mailet innehåller en pdf-rapport på avgifter samt en excelfil över vilka betalningar 
som gjorts. Numera innehåller den Golf-id!!



Betalning av årsavgift via Min Golf

Bokföring av betalningarna sker som manuella inbetalningar i Fortnox via Golf-Id



Pdf-rapporten används som underlag vid 
bokföringen av avgifterna. 

-Först sidan i rapporten 
innehåller en specifikation på 
avgifterna som dragits. 
-Nettoavgift
-Moms



https://admin.payex.com/psp/search/paymentsearch
Om något inte stämmer, logga in och kontrollera.

https://admin.payex.com/psp/search/paymentsearch


Återbetalning sker enkelt via PayEx adminportal



GIT Medlemswidget

-Enklare hantering av nya medlemmar
-Alltid öppet för medlemskap
-Direktregistrering i GIT
-Betalning via Min Golf och direkt aktivering av 
medlemskap. 
-Klubben väljer själv vilka medlemskap som ska 
finnas tillgängliga

Betalning av årsavgift via Min Golf



Återrapportering från Fortnox till GIT

-Bankgirobetalningar 
importeras automatiskt 
från banken in till 
Fortnox.
-Jag stämmer av att allt 
kom med och 
godkänner.
-Loggar in i 
Automatisera mera och 
söker upp nya 
inbetalningar under 
Fakturainbetalningar.
-Betalningarna 
exporteras till GIT och 
medlemskapet 
aktiveras.



PayEx-flera rapporter för avstämning

-Tävlingsavgifter betalda via Min Golf. Hittas i rapport i GIT tävling
-Greenfee betalda via Min Golf eller bokningsappen. Hittas i två olika GIT-rapporter

GIT tävling-Rapporter-Webbetalningar



PayEx-flera rapporter för avstämning

Tävlingsrapporten innehåller info om vem, vilken tävling, belopp och vilken avgift. 



PayEX-flera rapporter för avstämning

GIT-Rapporter-Organisationsenhet-
Organisationsenhetsrapporter- GIT 
Transaktionslista Excel

Betalande system:
Min Golf-greenfee, årsavgifter etc
Min Golf bokningsapp-Greenfee



Sammanställning av förbättringar 

Tidigare
• Endast betalning via bankgiro eller på 

plats i vår reception

• Kontorapport från kassan som 
bokfördes manuellt i ekonomisystem

• Bankinbetalningar som bokfördes 
manuellt i ekonomisystem

• Manuell inaktivering av medlemmar 
med obetald faktura

• Manuellt skrivna intyg på betalning till 
medlemmar för friskvårdsbidrag

Nu
• Fler betalningsmetoder och mer 

förbetalda avgifter. 

• Kontrollerar kassaverifikat i Fortnox

• Kontrollerar bankbetalningar och 
godkänner i Fortnox

• Manuellt bokför betalda fakturor via 
PayEx, men médlemmen behöver inte 
vänta för att bli aktiverad

• Stämmer av PayExrapport mot 
tävlingsrapport och min golf 
bokningsapp


