Årsberättelse med
Årsmöteshandlingar 2019

ÅRETS VINNARE 2019
PGA Mästerskapen damer, Scandic PGA Championship
Segrare

Tonje F Daffinrud

PGA Mästerskapen herrar, PGA Championship hosted by Ingelsta Kalkon
Segrare

Christian Baech Christensen,
Gudmundur Kristjansson

Club Pro Mästerskapen, Volkswagen PGA Open
Herrar:
Damer:
Seniorer:

Jesper Björklund
Isabella Ramsay
Robert Larsson

Titleist PGA 4-Ball Championship
Lag:

David Leet / Isabella Ramsay

FootJoy PGA Junior ProAm
Lag:

Gräppås GK

Pro Marcus Warenius

PGA Future Fund Stipendiater 2019
Linnea Ström
Jenny Haglund
Louise Ridderström
Emma Nilsson
Julia Engström
Sarah Nilsson

Per Längfors
Oscar Lengdén
Fredrik From

PGA of Sweden Club Pro of the Year 2018
Henrik Staff, Halmstad GK
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KALLELSE
Medlemmarna i PGA of Sweden kallas härmed till ordinarie Årsmöte på Hotel Tylösand i
Halmstad, torsdagen den 5 mars 2020 kl. 18.30.
FÖREDRAGNINGSLISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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Mötets öppnande.
Fastställande av röstlängd.
Fråga om mötet behörigen utlysts.
Fastställande av föredragningslista.
Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet.
Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet.
Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Styrelsens årsredovisning, resultat och balansräkning, för det senaste räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets /
räkenskapsåret.
Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årets resultat i
enlighet med balansräkningen.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tiden revisionen avser.
Behandling av eventuella förslag och i rätt tid inkomna motioner.
a) Styrelsens förslag 1 till Verksamhetsinriktning för åren 2020 - 2022.
b) Styrelsens förslag 2, ändring i stadgarnas bilaga A.
c) Styrelsens förslag 3, ändring i stadgarnas bilaga A.
d) Styrelsens förslag 4, utmärkelser i PGA of Sweden.
Fastställande av avgifter för verksamhetsåret 2020.
Fastställande av budget för verksamhetsåret 2020.
Val av ordförande i styrelsen för tiden intill nästa årsmöte.
Ordförande under 2019 har varit Marcus Lindell.
Val av två styrelseledamöter för en tid av två år.
Mandattiden utgår för Petter Bengtsson och Sofia Strindholm.
Val av en styrelseledamot för en tid av ett år på Distriktsmandat.
Distriktsrepresentant i styrelsen under 2019 har varit Håkan Svensson.
Val av två revisorer, jämte en suppleant, för en tid av ett år.
Val av ordförande och ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
Övriga frågor.
Mötets avslutande.

Årsredovisning
för

Professional Golfers´ Association of Sweden
Org. nr. 813600-2014
Verksamhetsåret
1 januari 2019 – 31 december 2019

STYRELSE
Sedan årsmötet den 7 mars 2019 består styrelsen av följande ledamöter:
Mandatperioden utgår vid årsmötet:
Ordförande:

Marcus Lindell

2020

Vice ordförande:

Mats Enquist

2020

Ledamöter:

Petter Bengtsson

2020

Peter Hansson

2021

Christer Dagman

2021

Sofia Strindholm

2020

Håkan Svensson

2020

Adjungerade:

Mikael Sorling (t.o.m 31/3)
Johan Hampf
Göran Eriksson
Anna Svantesson (fr.o.m 1/4)

Revisorer:

Per Larsson, Revisor
Lina Svensson-Lagergren, Revisor
Håkan Ahlqvist, Suppleant

2020
2020
2020

Valberedning:

Sofia Edman, Patrik Skoog, Emil W-Andersson

2020
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KOMMITTÉER
Juridiska kommittén:

Göran Eriksson, ordförande, Andri Reumert, Niklas Bång,
Johan Hampf adj.

Utbildningskommittén:

Johan Hampf, Anders Johansson, Sofia Strindholm, Carl
Gustavsson, Håkan Stålbro, Susanne Wolmesjö

DISTRIKTSKOMMITTÉER
Ordförande
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Norr

Ulf Andersson

Mitt

Fredrik Hellsten

Sthlm

Johan Tärnström

Öst

Emil Widing Andersson

Väst

Marcus Warenius

Syd

David Leet

ANSTÄLLDA
VD / Kanslichef

Mikael Sorling (t.o.m 31/3)
Johan Hampf (fr.o.m 1/4)

Utbildningschef

Johan Hampf (t.o.m 31/3)

Administration

Anna Svantesson
Andri Reumert, deltid

MEDLEMMAR
2019-12-31
Kategori

Antal
+/-

Club Professional

522

-14

PGA Golf Manager

10

-3

Qualified Trainee

31

+/-

Trainee

18

-6

Tournament Professional

316

-8

Senior Member

68

+6

Super Senior Member

43

+3

Honorary Chairman

2

+/-

Honorary Member

49

+3

TOTALT

1059

-19
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Styrelsens årsredovisning för Verksamhetsåret
1 januari – 31 december 2019
ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte hölls torsdagen den 7 mars på Hotel Tylösand i Halmstad.
ÅRETS VINNARE
Årets Club Pro of the Year samt vinnarna av PGA Mästerskapen, Club Pro Mästerskapen, PGA 4-ball
Championship, FootJoy PGA Junior ProAm samt mottagarna av PGA Future
Fund stipendier 2019 presenterades i enlighet med årsmöteshandlingarna av ordföranden.
STYRELSEMÖTEN och KONFERENSER
Styrelsen har under året haft 5 ordinarie en tvådagars strategikonferens och ett konstituerande
styrelsemöte. En Distriktskonferens, där representanter från varje distriktskommitté träffas tillsammans
med PGA personal, genomfördes den 20-21 november på PGAs kansli.
VERKSAMHET
Mikael Sorling slutade per den sista mars och Johan Hampf tog över som ny VD/kanslichef.
Rekrytering av ny medarbetare initierades och under hösten kunde vi slutföra rekryteringen.
Styrelsen har under året, i enlighet med Verksamhetsplanen för åren 2019 till 2021 och
kommunikationsplanen, startat och genomfört en rad aktiviteter.
PGAs hemsida har under året fortsatt utvecklats löpande. Under året har små förbättringar och
buggar åtgärdats. Hitta Din Pro är fortfarande en mycket välbesökt del av vår sida. Även PGA Play
klippen är relativt populära. Dessa klipp har på YouTube visats närmare 58 000 gånger. Hitta PGA
resor har under året byggts och den tänkta lanseringen har flyttats fram något.
Kansliet har under året utvecklat kommunikationen främst med medlemmarna. Tätare utskick av vårt
nyhetsbrev samt ökad kommunikation via rörlig film där både kansli, styrelse och andra personer har
figurerat framför kameran och berättat istället för att skriva långa texter.
På Facebook har PGA varit mycket aktiva och hade vid årsskiftet ca 2 800 personer anslutit sig till
dem som ”gillar” PGA. Facebook gruppen PGA Members only, som startades hösten 2017, till denna
har nu 515 medlemmar anslutit sig. På Instagram har PGA ca 1 300 följare.
Annonskampanjen i Golf Digest, med målet att marknadsföra Pron och inspirera till golfspelarnas
utveckling genom att ta fler lektioner, genomfördes även under 2019. Under året har det hänt mycket
på medielandskapet. Egmont upphör att ge ut Golf Digest och därför har vårt avtal sagts upp.
Förändringar med Svensk Golf är ytterligare händelse som har stor inverkan. Under hösten har PGA
inlett ett strategiskt arbete och kommer under 2020 fortsätta analysera och uppdatera vår kommunikation och marknadsföringsstrategi.
Det samarbete PGA 2016 inledde med Golfbox Danmark för att utveckla det digitala lektionsbokningssystemet ProPlanner har fortsatt under året. Avtalet löpte ut vid årsskiftet och PGA
utvärderingar och analyserar och tar med oss svaren in i vårt fortsatta strategiska IT-arbete för bästa
framtida utveckling.
Samarbetet mellan SGF och PGA har under verksamhetsåret varit fortsatt gott. Samarbetsgruppen
som består av både förtroendevalda och tjänstemän från respektive organisation, har träffats under
året. Johan Hampf har även haft flera möten med Annica Lundström och Ove Ellemark i en rad
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frågor. Dels att stärka relationerna i stort men även kring Vägar in i golfen. PGA har varit delaktigt i
ett antal möten gällande det klubbstöd som tas fram gällande Vägar in i Golfen. Under
Verksamhetsseminarierna som SGF genomförde på ett 20-tal olika platser i landet var PGA delaktiga i
programupplägget. Ett stort antal medlemmar deltog på samtliga platser.
SGTs styrelse beslutade på ett styrelsemöte i augusti 2017 att ansvaret för SGTs operativa
verksamhet från och med 1 januari 2018 övergår till SGFs kansli. Bolaget SGT AB har man som
konsekvens av beslutet beslutat att vila från 1 januari 2018. SGF har genom detta beslut ansvar för
genomförande och drift samt för försäljning till partners för Swedish Golf Tour.
Den outsourcinglösning man nu valt för genomförande och drift av de professionella tourerna ska
årligen analyseras och utvärderas av SGF och PGA. Därvid ges båda parter en ömsesidig rätt att
återkalla upplåtelsen.
PGAs samarbete med näringslivet är en stor och viktig del och en ekonomisk förutsättning som PGA
behöver för att kunna genomföra, utveckla och marknadsföra de verksamheter PGA bedriver. PGA
har under året haft avtal med fem Huvudsponsorer, elva Officiella partners, tre Winter Home’s samt
med två företag där samarbetet varit så kallad ”branding”. Qatar Airways tillkom under året som ny
officiell partner.
Marknadskommittén har haft ett möte under året samt löpande kontakt. Analyser av sponsormarknaden, framtagandet av fokusområden för framtida partners, ett arbeta att identifiera PGAs
kommersiella tillgångar har inletts.
Registreringen av PGAs nya logotyp är nu godkänd av PRV och vi har fått beviset i hand. Det i övrigt
ständigt pågående arbetet med att skydda varumärket PGA har åter varit ett viktigt område. PGA
anlitar AWA Patent i varumärkesfrågor och bevakning. Golfens utbredning i världen samt ett ökat
internationellt samarbete ställer stora krav på att varumärket skyddas och vårdas på ett korrekt sätt.
Bevakningsarbetet har under året varit relativt lugnt. Ett tidigare fall där registrering samt ett
användande av snarlik logo tvingat oss till insatser har avslutats med positiv utgång.
Johan H har haft två fysiska möten med vår kontakt på AWA Patent.
Inom Juridiska kommittén har förhandlingshjälpen till medlemmar i arbetsrättsliga frågor fortsatt varit
av relativt låg omfattning. Den telefonservice i arbetsrättsliga frågor PGA erbjuder sina medlemmar
har använts i ungefär samma omfattning som tidigare år. Den service som PGA erbjuder sina
medlemmar genom Andri Reumert avser information om avtal och även biträde inför avtalsförhandlingar.
PGA har som konsekvens av den nya dataskyddslagstiftningen, GDPR som trädde i kraft våren 2018,
löpande sett över alla rutiner kring hantering av personuppgifter. PGA följer gällande lagar och regler
och skyddar alltid medlemmens uppgifter och lämnar aldrig ut uppgifter till tredje part utan
samtycke.
Inom verksamhetsområdet Utbildning har ett stort antal utbildningar genomförts 2019. Teaching
Summit i Halmstad, en Mentorsutbildning, en Caddieutbildning, en PGA Short Game, en Workshop
med James Sieckmann, två TAU skede 1 och ett TAU skede 2. En HTU kurs har avslutats, en kurs har
startat samt två är pågående. Vi har även genomfört en Networking ProAm med tillhörande
workshop/utbildning.
Inom området Tävlingar genomfördes PGA Mästerskapen för herrar och damer, som båda ingick i
Swedish Golf Tour. Club Pro Mästerskapen i fyra klasser spelades på PGA Sweden National. Titleist
PGA 4-Ball Championship spelades också på PGA of Sweden National. I Foot Joy PGA Junior
ProAm startade 92 lag från 66 klubbar. För sjunde gången arrangerade PGA även en elittävling för
Juniorer, PGA Junior Open i samarbete med Titleist. En mycket lyckad och uppskattad tävling.
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PGA Networking ProAm har i samarbete med distrikten genomförts påen bana under året.
PGA representerades även i den första upplagan av Women’s PGA Cup som spelades i Austin, USA, i
oktober. Deltagande lag var från USA, GB&I, Canada, Australien och Sverige.
PGA deltog även med ett lag med tre spelare i International Team Championship som spelades i
Portugal i december. Sverige skickade som första nation ett lag som bestod av både kvinnor och
män.
För nationalanläggnen, PGA of Sweden National, har PGA genom sitt helägda bolag PGA Sverige
AB med ägarandel 6,65 %, representerats i driftstyrelsen genom Mikael Sorling, där Johan Hampf
sedan han tillträtt även sitter som adjungerad. I ägargruppen som träffas ett antal gånger per år
representerades PGA av Mikael Sorling fram till sista maj, och ersattes därefter av Johan Hampf. Från
och med december så ersattes Johan H av Mats Enqvist som innahar PGAs mandat. Johan är med
som adjungerad. PGA har även ett licensavtal med National bolaget som ger oss en årlig licensintäkt.
PGAs of Europé har genomgått ett namnbyte under året och heter nu Confederation of Professional
Golf (CPG). Marcus Lindell blev invald i december 2018. Johan Hampf har suttit som adjungerad i
CPG styrelse och på det ordinarie årsmöte i december lämnade Marcus Lindell styrelsen. Johan
Hampf blev invald på en mandattid på fyra år.
Johan Hampf ingår i CPG Development Advisory Board.
Fördjupade redogörelser från verksamhetsområdena Utbildning, Tävling, Juridisk Service,
Medlemsinformation, Avtal, Internationellt samarbete samt från Distriktskommittéernas verksamheter
finns att läsa i denna redovisning under rubriken ”Redogörelse från PGAs verksamhetsområden”.
EKONOMI
Resultatet efter avskrivningar, nedskrivningar av andelar och finansiella kostnader visar en vinst på
262 450 kronor. Budgeterat resultat var en vinst på 210 000 .
För resultat mot budget i sammandrag hänvisas till de två sista sidorna i denna årsredovisning.
PGA Sverige AB
Bolaget har karaktären av ett holdingbolag som skall äga bolag för olika projekt inom PGA-sfären.
PGA of Sweden National AB är ägt till 6,65 %. Det bokförda värdet av aktieinnehavet i PGA National
Sweden AB uppgår till 2 091 144.
Utöver ägandet av aktierna i PGA Sweden National AB har ingen övrig verksamhets bedrivits.
Bolagets eget kapital uppgår till 1 928 975 kronor inklusive aktieägartillskottet från år 2007 från
Föreningen på 1 750 000.
PGA Future Fund Utbildningsstiftelse
Stiftelsen redovisar för 2019 ett rörelseresultat efter skatt på 63 109 kronor och det egna kapitalet
uppgår till 936 921 kronor.
Utbetalda stipendier under verksamhetsåret uppgår till 480 000 kronor.
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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten

PGA of Sweden grundades 1932 och är en organisation för PGA Professionals, tränare och
spelare. PGA jobbar för golfsportens bästa genom att aktivt utveckla och stärka våra PGA
Professionals. PGA består av över 1100 medlemmar som alla är hängivna att stärka och
utveckla golfspelaren och golfsporten med spelets idé som utgångspunkt.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Inga väsentliga händelser har inträffat under året.

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2019
9 859
589
52,0

2018
10 658
88
49,0

2017
12 175
440
45,0

2016
11 658
310
43,0

2015
10 649
614
41,0

Förändring av eget kapital
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst
disponeras så att
i ny räkning överföres

5 230 189
262 450
5 492 639

5 492 639
5 492 639

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkning med noter.
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Resultaträkning  
  

  
  

Rörelseintäkter,  lagerförändringar  m.  m.  
Nettoomsättning  
Övriga  rörelseintäkter  
Summa  rörelseintäkter,  lagerförändringar  m.m.  
Rörelsekostnader  
Handelsvaror  
Övriga  externa  kostnader  
Personalkostnader  
Av-‐  och  nedskrivningar  av  materiella  och  immateriella  
anläggningstillgångar  
Summa  rörelsekostnader  
Rörelseresultat  
Finansiella  poster  
Övriga  ränteintäkter  och  liknande  resultatposter  
Nedskrivningar  av  finansiella  anläggningstillgångar  och  
kortfristiga  placeringar  
Räntekostnader  och  liknande  resultatposter  
Summa  finansiella  poster  
Resultat  efter  finansiella  poster  
Bokslutsdispositioner  
Förändring  av  periodiseringsfonder  
Summa  bokslutsdispositioner  
Resultat  före  skatt  
Skatter  
Skatt  på  årets  resultat  
Årets  resultat  

12

Not  

  
2  

  

  
  

  

  

2019-‐01-‐01  

2018-‐01-‐01  

-‐2019-‐12-‐31  

-‐2018-‐12-‐31  

9  859  252  
145  184  
10  004  436  
-‐1  381  041  
-‐5  625  542  
-‐2  316  495  
-‐48  453  
-‐9  371  531  
632  905  
1  168  
-‐230  000  
-‐15  547  
-‐244  379  
388  526  
-‐39  000  
-‐39  000  
349  526  
-‐87  076  
262  450  

  
  

  
  

  
  

  

  

10  657  576  
147  055  
10  804  631  
-‐1  454  971  
-‐6  084  700  
-‐3  061  158  
-‐48  453  
-‐10  649  282  
155  349  
624  
-‐50  000  
-‐18  425  
-‐67  801  
87  548  
77  000  
77  000  
164  548  
-‐8  657  
155  891  

Balansräkning

Not

2019-12-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  
Materiella  anläggningstillgångar  
Byggnader  och  mark  
Inventarier,  verktyg  och  installationer  
Summa  materiella  anläggningstillgångar  

  

Finansiella  anläggningstillgångar  
Andelar  i  koncernföretag  
Fordringar  hos  koncernföretag  
Andelar  i  intresseföretag  och  gemensamt  styrda  
företag  
Andra  långfristiga  värdepappersinnehav  
Summa  finansiella  anläggningstillgångar  
Summa  anläggningstillgångar  

  
  

3  
4  

5  
7  
8  
6,  9  

  

  
  

2  660  765  
0  
2  660  765  
1  650  000  
444  937  
100  000  
70  000  
2  264  937  
4  925  702  

  

  
  

2  709  218  
0  
2  709  218  
1  850  000  
444  937  
100  000  
100  000  
2  494  937  
5  204  155  

Omsättningstillgångar  
Varulager  m.  m.  
Råvaror  och  förnödenheter  
Summa  varulager  

  

Kortfristiga  fordringar  
Kundfordringar  
Övriga  fordringar  
Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter  
Summa  kortfristiga  fordringar  

  

Kassa  och  bank  
Kassa  och  bank  
Summa  kassa  och  bank  
Summa  omsättningstillgångar  

  

SUMMA  TILLGÅNGAR  

155  026  
155  026  
3  038  880  
165  168  
334  925  
3  538  973  
3  103  894  
3  103  894  
6  797  893  
11  723  595  

  
  

  

32  850  
32  850  
2  762  753  
91  841  
337  724  
3  192  318  
3  100  666  
3  100  666  
6  325  834  
11  529  989  
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Balansräkning

Not

2019-12-31

2018-12-31

EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER  
  

Eget  kapital  
Fritt  eget  kapital  
Balanserat  resultat  
Årets  resultat  
Summa  fritt  eget  kapital  
Summa  eget  kapital  

  

Obeskattade  reserver  
Periodiseringsfonder  
Summa  obeskattade  reserver  
Långfristiga  skulder  
Övriga  skulder  till  kreditinstitut  
Summa  långfristiga  skulder  
Kortfristiga  skulder  
Leverantörsskulder  
Övriga  skulder  
Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter  
Summa  kortfristiga  skulder  
SUMMA  EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER  
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10  

  

11  

  
  
  

  
5  230  189  
262  450  
5  492  639  
5  492  639  
603  000  
603  000  
475  000  
475  000  
648  452  
531  498  
3  973  006  
5  152  956  
11  723  595  

  

  
  
  

5  074  298  
155  891  
5  230  189  
5  230  189  
564  000  
564  000  
475  000  
475  000  
755  888  
650  465  
3  854  447  
5  260  800  
11  529  989  

Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader
Inventarier, verktyg och installationer

2%
20%

Not Ställda säkerheter
Not 2 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

2019

2018

3

3,5

2019-12-31

2018-12-31

3 226 050
3 226 050

3 226 050
3 226 050

-516 832
-48 453
-565 285

-468 379
-48 453
-516 832

2 660 765

2 709 218

2019-12-31

2018-12-31

288 454
288 454

288 454
288 454

-288 454
-288 454

-288 454
-288 454

0

0

Not 3 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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Not 5 Andelar i koncernföretag

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

2019-12-31

2018-12-31

1 850 000
1 850 000

1 850 000
1 850 000

-200 000
-200 000

Utgående redovisat värde

1 650 000

1 850 000

Not 6 Specifikation andra långfristiga värdepappersinnehav
Namn
PGA Sverige AB

Kapitalandel
100

PGA Sverige AB

Org.nr
556648-2773

Rösträttsandel
100

Säte
Svedala

Antal
Andelar
1 000

Eget kapital
1 928 199

Bokfört
värde
1 650 000
1 650 000
Resultat
-1 985

Not 7 Fordringar hos koncernföretag
2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

444 937
444 937

444 937
444 937

Utgående redovisat värde

444 937

444 937

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

100 000
100 000

100 000
100 000

Utgående redovisat värde

100 000

100 000

Kvarvarande belopp avser i sin helhet PGA Sverige AB.

Not 8 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Avser Svenska Golftourerna AB, org nr 556320-2380
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Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

150 000
150 000

150 000
150 000

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar

-50 000
-30 000

-50 000

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-80 000

-50 000

70 000

100 000

2019-12-31

2018-12-31

0
175 000
135 000
160 000
133 000
603 000

94 000
175 000
135 000
160 000
0
564 000

Utgående redovisat värde

Detta avser en B-aktie i PGA of Sweden National AB.

Not 10 Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 2015
Periodiseringsfond 2016
Periodiseringsfond 2017
Periodiseringsfond 2018
Periodiseringsfond 2019

Not 11 Skulder till kreditinstitut
Nedan framgår fördelning av långfristiga lån.

Långivare
Swedbank

Räntesats

Lånebelopp

Lånebelopp

%
2,3

2019-12-31
475 000
475 000

2018-12-31
475 000
475 000
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Redogörelse från PGAs verksamhetsområden
  
UTBILDNING
PGAs utbildningskommitté
PGAs utbildningskommitté har under året inte genomfört några fysiskt möten då både på SGF och
PGA genomgår omorganisationer. En nära dialog har ändå hållits löpande via telefon och digitala
medier. Det har inte påverkat det löpande arbetet.
Kommittén består av: PGAs utbildningschef (Johan Hampf), kurschefen på
HTU (Anders Johansson), Sofia Strindholm (PGAs styrelse), Carl Gustavsson och Håkan Stålbro (SGF
representanter), samt Susanne Wolmesjö (Bosön IFHS representant).
Ett antal möten har genomförts med representanter från SGF, GAF, SGA och PGA med syfte att se
att starta en ny Golfens Klubbchefsutbildning hösten 2020.
Möten sker löpande med Bosön som är en viktig samarbetspartner inom vår utbildning. Samarbetet
är starkt och fungerar bra. En förlängning av samarbetet beslutades under året.
Genomförda utbildningar 2019
Teaching Summit
Traditionsenligt hölls vårt Teaching Summit i Halmstad under vecka 10. Temat var ”’The Road to the
Cups”. Vi hade lyckats få hit både Ryder Cup och Solheim Cup pokalerna vilket var unikt. På
programmet stod, Ian Randell, Mark Lichtenhein, mark Brooks, Sofia Strindholm, Anders Israelsson,
Kristian Söderstöm, Fredrik Eliasson, Carin Hjalmarsson Koch, Pierre Fulke, Hans Larsson, Hugh Marr,
Victor Gustavsson, James Stewart, Andrew Turner. Dessutom hade vi ett workshop/diskussionsforum
med SGF och PGA samt tre examenspresentationer från HTU 16-19
Workshop med James Sieckmann
81 deltagare var med på workshopen med James. Med syfte att kunna hålla nere kursavgifterna för
våra medlemmar hölls även en träningsdag för golfare. Dagen lockade 6 deltagare.
Professionell Caddie
En utbildning genomfördes med 6 elever under året med Magnus Andersson som kurschef.
PGA Short Game
En utbildning genomfördes på Bro Hof med Victor Gustavsson som ansvarig. Omgången hade 9
deltagare.
PGA Networking ProAm
En ProAm med tillhörande workshop/nätverkande har genomfört på Landskrona GK. Fokusområde
var clubfitting och vad det kan innebära för verksamheten på klubben.
TAU
TAU som nu går under en ny kursplan och som stäcker sig över två skeden. Vi genomförde ett skede
1 på Bosön i mars med 13 deltagare. Vi avslutade med skede två i april på PGA Sweden National där
även en grupp som gick skede 1 under hösten 2018 avslutade sin TAU. Totalt examinerade vi 27 från
TAU.
Under hösten genomförde vi en ny TAU skede 1 med 20 deltagare. Klassen avslutar sin TAU i under
april 2020.. Kurschef var vid samtliga skeden Johan Hampf.
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HTU 16-19
18 elever examinerades under PGA Summit. Kurschef var Anders Johansson. Mentorer var Pia
Evertsson, Henrik Lisecke och Markus Westerberg.
HTU 17-20
Klassen har 14 elever och fortlöpt enligt plan. Klassen genomförde HTU golfskolan på Novo Sancti
Petri under februari månad. Kurschef är Anders Johansson. Mentorer är Mark Dewdney och Johan
Tärnström.
HTU 18-21
Klassen har 17 elever och har fortslöpt enligt plan. Kurschef är Anders Johansson. Mentorer är Ingela
Tisén, Niklas Eriksson och Robin Stålebring.
HTU 19-22
En ny HTU inleddes på Carlskrona GK i september. Anders Johansson kurschef och mentorer är
Henrik Lisecke, Marcus Eidelöf och Peter Brattberg. Klassen inleddes med 14 elever och en elev har
tagit studieuppehåll.
Mentorutbildning
Fyra personer ur kursledningen för HTU genomgick en 2-dagars utbildning på Carlskrona GK.
Utbildningen innehöll: feedback, förändringsarbete, gruppdynamik samt riktlinjer för uppdraget som
mentor.
ÖVRIGT
Johan Hampf sitter i Confederation of Professional Golfs Development Advisory Board (Fd.
Utbildningskommittén). Kommittén har haft två fysiska möten under året samt löpande kontakt via
webmöten.
Johan har även deltagit vid antal möten tillsammans med International Golf Federation (IGF) med
syfte att se över internationella ”Golf Coaching standards”.

  
JURIDISKA KOMMITTÉN
Kommittén har inte heller under kalenderåret 2019 haft något fysiskt möte. Verksamheten kan alltjämt
bedrivas på ett väl fungerande sätt utan möten och besparingar som görs i anledning därav kan
användas på andra områden såsom varumärkesskydd och juridiska frågor av intresse för yrkeskåren.
Andri Reumert har fortsatt sitt arbete med att biträda medlemmarna i diverse frågor och han har även
med Niklas Bångs biträde lämnat information och biträde när det gäller bl a medlemmars agerande
då F-skattsedel nekats.
Den service som PGA erbjuder sina medlemmar genom Andri Reumert avser information om avtal
och även biträde inför avtalsförhandlingar.
Viss generell rådgivande information finns och kommer även fortsättningsvis finnas på PGAs intranät
rörande t ex moms och andra frågor som berör många medlemmar. Här bör medlemmarna löpande
kolla för att hålla sig uppdaterade om det händer något särskilt; främst avseende skattefrågor.
PGA har under året - genom Niklas Bång och Skeppsbron Skatt - biträtt medlem med överklagande
till förvaltningsrätten avseende avdragsrätt för HTU-kostnader. Förvaltningsrätten avslog dock
överklagandet, vilket tyvärr innebär att det även fortsättningsvis saknas avdragsrätt för dessa.
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PGA har under året slutfört utredningen om moms i de fall när medlem tillhandahåller utbildning helt
eller delvis utanför Sverige, samt har initierat en utredning om moms på prispengar med anledning av
nytt ställningstagande från Skatteverket.

TÄVLING
Den operativa verksamheten av Swedish Golf Tours har under året drivits och genomförts av SGFs
kansli. Dialoger har hållits under året där vi analyserat och utvärderat tourerna.
Damernas och Herrarnas PGA Mästerskap, spelades på Allerums Golfklubb respektive Österlens GK
Djupa Dal.
Damernas Mästerskap ingick i Swedish Golf Tour och LETAS och hade en prissumma på 42 000
Euros. Segrade gjorde Tonje F Daffinrud, Vestfold GK, Norge.
Herrarnas Mästerskap ingick i Swedish Golf Tour och Nordic League och hade en prissumma på
425 000 SEK. Segrade gjorde Christian Baech Christensen, Himmerland GK Danmark och
Gudmundur Kristjansson, Reykjavik GC Island. Playoff avbröts på grund av åska och de delade
segern.
Volkswagen PGA Open, Club Pro Mästerskapen, spelades 1 - 3 oktober på PGA Sweden National, Lakes
Course. Mästerskapet spelas i tre klasser, Damer, Herrar och Seniorer. Senior+ klassen fick ställas in på
grund av för få deltagare. I alla tre klasserna fick vi förstagångsvinnare.
Damklassen vanns av Isabella Ramsay. Robert Larsson segrade i Senior klassen och Jesper Björklund tog sin
Club Pro titel genom årets seger i herrklassen.
Den totala prissumman uppgick till 164 000 kronor.
Titleist PGA 4-Ball Championship spelades på PGA of Sweden National GC, Lakes Course, den 10 - 11 juni.
Segrade gjorde David Leet och Isabella Ramsay, Falsterbo GK respektive S:t Arild GK. Prissumman uppgick
till 138 000 kronor.
Tävlingen CPG International Teams Championship spelades i Portugal på Penina Hotel & Golf Resort
den 3 - 5 december. Sveriges lag med Jesper Björklund, Johan Bjerhag och Alexandra Lennartsson
kom på en delad 7e plats. Segrare gjorde Holland. För första gången var det öppnat upp för
kvinnliga deltagare. Sverige och Tyskland var de länder som i år ställde upp med en kvinna i laget.
För kommande år kommer detta att bli obligatoriskt.
PGA Junior ProAm hade inför året en ny huvudsponsor i FootJoy.
FootJoy PGA Junior ProAm Sverigefinal spelades på PGA Sweden National den 13 augusti. Hela fyra
lag signerade scorekort med 19 under par så det blev erhållna slag som avgjorde. Gräppås GK med
Pro Marcus Warenius stod tillslut som segrare före Veckefjärdens GK med Pro Christian Mattfolk,
Bråvikens GK med Pro William Monier och Torreby GK med Pro Henrik Allén Oltegen.
Sex Distriktsfinaler spelades med totalt 92 startande lag från 66 klubbar varifrån nio lag kvalificerade
sig till Sverigefinalen.
PGA Junior Open by Titleist, som är en scratchtävling över 36 hål för juniorer, spelades den 5 augusti
på PGA Sweden National, Lakes Course. Båda klasserna i denna mycket populära tävling var åter
fulltecknade med reservlistor som följd.
För första gången spelades Women´s PGA Cup. Ett initiativ av PGA of America. Fem länder var med
och spelade. Förutom Sverige var det Australien, Canada, Storbritannien och USA.
Spelplatsen var Omni Barton Creek Resort & Spa i Austin, Texas den 24-26 oktober. Tre spelare
kvalificerade sig via Club Pro Mästerskapen 2018. De sista två platserna utsågs via kval som spelades
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på Haverdals GK respektive Ullna GC. Sverige kom på en femte plats och representerades av Lina
Svensson Lagergren, Malin Landehag, Annika Mortimer, Caroline Skager och Louise Ringdahl.

MEDLEMSINFORMATION
Genom samarbetet med Golf Digest (alla medlemmar i PGA erhåller genom avtalet en årsprenumeration av tidningen) har PGA tillgång till ett antal annonser i tidningen. I dessa annonser har
PGA marknadsfört ”The PGA Professional”, PGA Future Fund, våra tävlingar, vår Teaching Summit,
vår HTU Golfskola samt våra samarbetspartners.
Under året har vi ökat det rörliga materialet i våra sociala medier. I övrigt är artiklar och nyheter på
våra Hemsidor, Facebook, Instagram, Utskick av brev och E-mail de huvudsakliga
informationskanalerna för PGA gentemot medlemmar, samarbetspartners och klubbar.
PGAs hemsida har uppdateras frekvent under året.
Sammanlagt har 32 Newsletters/E-mail gått ut till medlemmarna.
Beträffande Facebook hade vid årsskiftet ca 2 780 personer valt att ”Gilla” PGA. Facebook gruppen
PGA of Sweden - Members Only, hade ca 500 följare och på Instagram har PGA ca 1 300 följare.
Även på Distriktsmöten och på Distriktens hemsidor har information givits medlemmarna.
Representanter från PGA har deltagit på SGFs Årsmöte, under Verksamhetsresan samt på Golfmässan
i Malmö.
I samband med HTU och TAU har PGA informerat om ändamål, verksamhet och medlemsservice.

AVTAL & VARUMÄRKESSKYDD
PGAs samarbete med näringslivet är en stor och viktig del och en ekonomisk förutsättning som PGA
behöver för att kunna genomföra, utveckla och marknadsföra de verksamheter PGA bedriver. PGA
har under året haft avtal med fem Huvudsponsorer, elva Officiella partners, tre Winter Home’s samt
två företag där samarbetet varit så kallad ”branding”.
Avtalen med Titleist Acushnet, FootJoy, Galvin Green, Volkswagen, Golf Plaisir, Ellwee, och Gloria
Resort löper sedan tidigare.
Ny Officiell Partners blev Qatar Airways och PMR.
Avtalen med Golf Plaisir, Golfstore, Range Servant, SkyCaddie, Provins Insurance, GV Sport, Wilprod,
Foresight, Novo Sancti Petri och Vasco Da Gama är antingen omförhandlade eller är under
omförhandling. Avtalet med Svensk Jord Elit har löpt ut.
Genom avtalet med Golf Digest erhåller varje medlem i PGA en årsprenumeration på tidningen och
möjlighet till egen annonsering för att marknadsföra sin golfverksamhet. PGA erhöll 2019 genom
avtalet tretton helsidesannonser. Då Egmont från och med 2020 inte längre kommer ge ut Golf
Digest har avtalet sagts upp per den 31/12 2019.
Genom samarbetet med Provins Insurance har varje medlem en olycksfallsförsäkring som ingår i
medlemsavgiften.
PGAs nya logotyp som presenterades under Summiten 2018 inkom 2019-04-23, slutgiltigt
registreringsbevis från Patens och registreringsverket.
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Varumärkesskydd är en mycket viktig del i PGAs varumärkesstrategi. Med bildmärkesskyddet och
avtalet med brittiska PGA som grund är PGA genom sin bevakningspartner Awa (tidigare Awapatent)
framgångsrika i arbetet med att bevaka märket. Ett bevakningsärende har under året handlagts och
slutförts.

INTERNATIONELLT SAMARBETE
Under 2019 bytte PGAs of Europe namn till Confederation of Professional Golf (CPG). Det är samma
organisation med samma syfte och uppdrag, bara nytt namn.
I CPG´s styrelse har Marcus Lindell varit ledamot under 2019 . Vid organisationens ordinarie årsmöte i
december lämnade Marcus Lindell styrelsen. PGA of Sweden har dock fortsatt representantskap nu
genom Johan Hampf som invaldes som ledamot för en period över fyra år.
Johan Hampf har under 2019 ingått som ledamot av CPG’s Golf Development Advicory Board.
Under 2019 har PGA deltagit i en grupp sammankallad av International Golf Federation med syfte
utveckla de Golf Coaching Standards som PGA varit med tidigare och tagit fram. Möten har hållits vid
två tillfällen.
Under 2019 har även det som tidigare kallades för PGA Word Alliance haft två möten med syfte att
återskapa gruppen. PGA of Sweden har haft och har en betydande roll i arbetet.
På CPG’s Annual Congress deltog Marcus Lindell.
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Verksamhetsberättelser från Distrikten
DISTRIKT SYD
Under säsongen 2019 har PGA Distrikt Syd genomfört åtta egna aktiviteter, sex tävlingar varav en

ProAm, en utbildningsträff och matchen med Distrikt Väst
I våra tävlingar har följande spelare segrat: Paren Benny Wahlgren / Måns Lundberg, Johan
Andersson / Oliver Jacobsson, Tomas Setterhill / Christian Larsson och Anders Larsson / Andreas
Westerberg delade på första platsen i Bästbollen på PGA National, Christoffer Wahlgren i Grants
Klubba på Tegelberga, Andreas Waldh på Barsebäck, Anton Hansson i DM på Falsterbo och Håkan
Svensson i ProAmen på Halmstad.
Totalsegrare i årets Order of Merit, och vinnaren av ”Kirs Äpple” blev Christoffer Wahlgren före
David Leet. I toppen av penningligan och den som spelat in mest pengar i de tävlingar vi själva och
PGA har arrangerat, finner vi Jesper Björklund.
I Titleist PGA 4-Ball Championship segrade Isabella Ramsay och David Leet medan VW PGA Open
vanns av Jesper Björklund.
Vår årliga match mot PGA Väst spelades över två höstdagar på Barsebäck. Kaptenerna Caroline
Condrup och Kricken Härdin kunde till slut lyfta bucklan efter en spännande avslutning på andra
dagen. Slutresultatet 13–11.
I oktober hölls en mycket intressant utbildningsdag på Trelleborgs GK under ledning av Petter
Bengtsson och Lars Lindh med 28 deltagare. Här hölls också årets medlemsmöte.
Under säsongen har ca. 65 olika PGA Pros och Tävlingspelare från distrikten deltagit i våra aktiviteter.
Vi vill tacka Titleist/FootJoy för deras fortsatta stöd vid ProAmen och matchen mot Väst. Även alla
klubbar som vi har besökt under säsongen är värda ett stort tack för deras gästvänlighet.
Tack också till alla deltagande PGA-medlemmar som tillsammans bidrar till att utveckla vår
verksamhet och stärka sammanhållningen i kåren.
Distriktskommittén PGA Syd 2019
David Leet, Caroline Condrup, Christoffer Wahlgren, Martin Olsson och Petter Bengtsson.

DISTRIKT MITT
Under 2019 har PGA Distrikt Mitt genomfört tre tävlingar och två utbildningstillfällen.

Januari – Planering av distriktets tävling- och utbildningsverksamhet för året 2019.
Mars – den årliga utbildningsveckan ägde rum på Hotell Tylösand, Halmstad, med flera intressanta
föreläsare
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Maj – Under en onsdagseftermiddag träffades 9 puttintresserade PGA Pros på Skerike GKs fantastiskt
fina övningsgreen för ett pass med Svenska Golfförbundets puttguru, Jon Karlsen. Det var en
intressant och lärorik dag för alla inblandade.
Juli – FootJoy PGA Junior ProAm distriktstävling spelades i år på fina Arboga GK. Vinnande lag blev
Arboga GK. Laget placerade sig på en femte plats i finalen som spelades på alltid lika fina PGA
National.
Augusti – PGA Mitts DM spelades i år på Skerike Golfklubb. Det var 9 spelare som genomförde
tävlingen. Vinnare av årets DM blev Christian Modin, Roslagens GK.
September – spelades PGA Mitt Styrelse ProAm på Skerike GK. Det var 4 deltagande lag som under
förmiddagen spelade en 2-manna bästboll. Efter lunchen hade vi en intressant och givande
föreläsning av och med banarkitekten, Johan Benestam.
Oktober – I oktober genomfördes en mycket intressant och omtyckt föreläsning i Golf i Uppsalas
studio på Söderby Golfbana. Innehållet var hur man kan jobba med hjälp av 3-d teknik i lektioner och
custom fitting. Till denna träff var det 13 personer som tog sig tid att förkovra sig.
1-3 oktober spelades PGAs Club Pro Mästerskap, PGA National, där Marcus Eidelöf, Upsala GK, blev
bästa Mittare på en femte plats i Herr-klassen tätt följd av Christian Modin på en åttonde plats. I
samma klass deltog även Mattias Edberg, Kårsta GK. I seniorklassen deltog Fatah Guedra, delad 6:a,
och Leif Modin, 14:e. Totalt hade PGA Mitt fem deltagare på plats
December – Årsmöte på Orresta Golf och konferens
/Distriktskommittén

DISTRIKT VÄST
Organisation
Kommittén har under året bestått av Ordförande Marcus Warenius, Utbildningsansvariga Sofia
Edman och Robert Johansen samt Tävlingsansvarig Henrik Allén Oltegen. Kommittén har kontinuerlig
haft mail- och telefonkontakt samt avstämningar i samband med aktiviteter.

Utbildning 2019
Vi kickade igång utbildningsåret i februari med Marcus Håkansson på Kungsbacka GK. Marcus delade
med sig av sin resa och pågående arbete inom spelarutveckling. Dagens agenda varvades med
teoretiska och praktiska övningar. 16 västare deltog denna dag.
I mars var planeringen att Peter Brattberg skulle föreläsa om svingteknik men pga av nytt arbete så är
denna utbildning flyttad till våren 2020.
I slutet av april delade Ola Lindgren och Carl Magnusson under en dag med sig av sina kunskaper
och erfarenheter ifrån SWGT. Fokus under dagen var hur får du bollen i hål enklare, spelstrategi och
vad som händer på touren. Gästföreläsare var också Niclas Fasth som delade med sig av sina
erfarenheter som tourspelare. 17 västare deltog denna dag.
Under december arrangerdes en föreläsning med Emelie Renholm strategikonsult och grundare
MPWR strategy om hur du kan förbättra din prestation och ditt välmående med dagliga mål. Vi
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genomförde även en workshop med utbyte av övningar för bästa vinterträningen med olika
målgrupper.
Tävlingar
Distriktet hade i år sex egna tävlingar på programmet, varav en var ProAm på Halmstad GK i
samarbete med PGA Syd. Dessutom arrangerade vi FootJoy PGA Junior ProAm distriktskval på en
spelplats (Gräppås GK).
I tävlingskalendern fanns även Titleist PGA 4-ball Championship, PGA National samt Volkswagen
Open, ClubPro Championship på PGA Sweden National, Lakes Course.
Årets första tävling spelades på Harabäckens GK (vinnare Marcus Warenius), Falkenberg GK (vinnare
Anders Claesson, Robert Johansen & Joakim Wikström), Lysegården GK (vinnare Robert Johansen
som tar andra raka), PGA Junior ProAm på Gräppås GK (vinnande lag Henrik Allén Oltegen),
Matchplay Särö GK (vinnare Robert Johansen), DM på Delsjö GK (vinnare Robert Johansen, Marcus
Warenius, John Parkinson & Raimo Sjöberg), ProAm på Halmstad (vinnare Marcus Warenius samt Lag
Henrik Staff).
Peter Brattberg och Marcus Warenius kom 2:ai Titleist PGA 4 Ball Championship.
Marcus Warenius med sitt lag från Gräppås tog även hem Sverigefinalen i på FootJoy PGA Junior
ProAm som spelades på PGA National Lakes Course.
VW PGA Open, Club Pro Championship spelades på PGA Sweden National Lakes Course. Anders
Claesson var bäste västare med en 8:e placering i herrklassen & Henning Lundström blev 2:a i
seniorklassen efter en väldigt stark avslutning.
Anders Claesson tog hem årets Order of Merit PGA Väst 2019 före Marcus Warenius och med Robert
Johansen på tredje plats. Årets Oom blev väldigt jämn, endast 11 poäng skilde mellan 1:an och 4:an!
Ryder Cup mot distrikt Syd årgång 29 spelades i år på underbara Barsebäck GK och efter tre härliga
golfdagar stod PGA Syd som vinnare av bucklan. Slutresultatet skrevs till 13-11. Bucklan har åter fått
sina vingar och är bara på kortvarigt besök hos våra kollegor i syd.
Information
Medlemmarna har fått information om distriktets verksamhet genom hemsidan, distriktets Facebooksida och mail-utskick. Tävlingsresultat och Order of Merit har uppdaterats regelbundet på distriktets
Facebook-sida.
Deltagande
Totalt har 39 olika spelare (+1 jmf med 2018) deltagit i någon av månadstävlingarna. Med PGA Junior
ProAm inräknat har totalt 47 (-5 jmf med 2018) medlemmar deltagit i någon tävling.

För distriktet
Marcus Warenius, Sofia Edman, Robert Johansen, Henrik Allén Oltegen
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DISTRIKT STOCKHOLM
PGA Stockholm har under året genomfört två heldagsutbildningar och fem tävlingar i distriktet.

Utbildning
Vi startade i februari på Stockholms GK med en utbildningsdag om de nya reglerna och med en
inspirationsföreläsning av vår kollega Victor Gustavsson som berättade om hur det ser ut och går till
”innanför repen på Ryder Cup”.
Den 10 maj fortsatte vi med Niklas Eriksson från A6 och en heldag i sving och närspelsteknik. En
mycket uppskattad dag med över 20 deltagare. Niklas återkommer 2020 med ytterligare dagar.
Vi hade även planerat en fortsättning på förra årets träff med Swedish Golf Team Jon Karlsen/Jonnie
Eriksson men tyvärr fick vi ställa in då det för båda parter krockade med andra event och uppdrag. Vi
planerar nu en fortsättning 2020.
Tävling
Vi startade säsongen den 24/5 på en av Stockholm mest centrala klubbar Ågesta GK. Vinnare i
slagspelet blev Niclas Björnsson på 73 slag. I bästbollen segrade Petter Jonsson/Lindberg Ågesta
GK, 67 slag.
Den 10-11/6 spelade vi –Titleist PGA 4-ball Championship på PGA National Links Course och från
Stockholm medverkade 5 spelare. Bäste ”Stockholmare” blev
Deltävling två spelades den 14/6 på Salems GK och slagtävlingen vanns av Philip Robinson, 68 slag
och bästbollen av Philip Robinson/Markus Svahn, 66 slag. Vi var 11 spelare som ställde upp.
Den 24/6 spelades vi FootJoy PGA Junior ProAm på Åkersberga GK. Vinnande lag blev Per
Johansson med juniorer, Viksjö GK.
Deltävling tre (3) och även DM spelades den 30/8 på Sollentuna GK på en fint iordningställd bana
och soligt väder. Årets distriktsmästare blev Patrik Skoog på 68 slag och bästbollen vanns av Patrik
Skoog/Johan Tärnström 65 slag.
I VW Club Pro Championship spelade och bästa spelare från distrikt Stockholm blev: dam Alexandra
Lennartsson 222, bäste senior Mats Candinger 220 slag, bäste herr Andreas Johansson 225 slag
Vi utmanade under hösten PGA Öst i en ”Ryder Cup” liknande lagmatch mot PGA Öst men tyvärr så
lyckades inte Öst att få ihop ett lag och tävlingen blev i år inställd. Vi tror och hoppas att vi under
2020 kommer att genomföra tävlingen men i en match mellan PGA Stockholm nord mot syd.
Vinnare av OoM: Niclas Björnsson
I Kommittén 2019 Ordförande: Johan Tärnström, Utbildning/tävling Per Johansson & Linus Karlsson
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DISTRIKT ÖST

Organisation
Kommittén har under året bestått av Ordförande Emil Widing Andersson, William Monier Utbildning,
Anna-Maja Blom Kommunikation och Karl Ragneby Tävling. Kommittén har haft telefon och
mailkonversationer och avstämning under hela året i samband med tävling och
utbildningsverksamhet.
Medlemmar i PGA Distrikt Öst har fått information om distriktets verksamhet genom hemsidan,
distriktets Facebooksida och mail-utskick. Tävlingsresultat och Order of Merit har uppdaterats
regelbundet på PGAs hemsida.
Tävlingar /Utbildning
27/2 anordnades en utbildning i Norrköping i samarbete med Swedish Golf Team där Patrik Jonsson
och KG Nissen hade föreläsning om deras arbete med sina tourspelare.
Den årliga FootJoy PGA Junior ProAm spelades på Vetlanda GK den 3 juli i strålande solsken, med
många glada juniorer. Vetlanda bjöd på en kanonbana. Antalet deltagare var 21lag. Lag som gick
vidare och fick spela Sverigefinalen var Vetlanda och Bråviken.
26/8 DM på Ombergs GK blev inställd på grund utav för få anmälda.
Under PGAs Club Pro mästerskap var det 10st deltagare från PGA Öst
Under året har vi haft flera fina resultat från våra TP-spelare i distriktet.
/ Distriktskommittén PGA Öst

DISTRIKT NORR
Året avslutas och påbörjas som vanligt i Åre vecka 5.
Föreläsningar genomfördes av Fredrik Jendelid och Björn Salomonsson, med var även flertalet
leverantörer som presenterade sina produkter. Var väldigt intressant och uppskattat. Ca 20 personer
var närvarande på utbildningen.

PGA Norr årsmöte hölls i samband med dagarna.
Till Ordförande för ännu ett år valdes Ulf Andersson
Vice Ordförande: Niclas Olofsson
Utbildningsansvarig: UIf Andersson
Tävlingsansvarig: Lars Engström och Christian Mattfolk
Informationsansvarig: Mathias Ferry
FootJoy PGA Junior ProAm Distriksfinal genomfördes och Veckefjärdens GC med 4 lag och vann
gjorde lag Christian Mattfolk och fick representera PGA Norr i Sverigefinalen.
Distriktsmästerskapet spelades på Hussborgs GK och efter särspel segrade Anders Molin, Sollefteå
GK före Christian Mattfolk.
Club Pro Mästerskapen på PGA Sweden National vanns seniorklassen av Robert Larsson, Norrmjöle
GK.
/Distriktskommittén
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Verksamhetsinriktning 2020 – 2022
PGAs Mission
”Golf – your game our passion”

•   Verka för att intresset för golfsporten ökar
•   Utbilda, utveckla och upprätthålla en yrkeskunnig medlemskår
•   Profilera och utveckla föreningen PGA för att skapa mervärden för våra
medlemmar och deras kunder
•   Vi skall verka för att PGA medlemmen är golfens viktigaste resurs
Övergripande mål
•   Våra medlemmar skall kontinuerligt bidra till att utveckla spel och
klubbverksamhet
•   Verka för att kvaliteten på golfanläggningarna utvecklas mot att möta spelarnas
behov
•   Utveckla medlemmarnas yrkeskompetens och yrkesstatus på golfanläggningarna
•   Skapa förutsättningar för medlemmarna att tävla såväl nationellt som
internationellt

PGAs Vision

Vi skall uppfattas som den ledande aktören inom golfen i Sverige där PGA
medlemmen är golfens viktigaste resurs.

PGAs Positionering

PGAs position är att vara den ledande organisationen och den viktigaste partnern
inom golfen i Sverige
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Genom våra marknadskanaler riktar vi oss mot våra medlemmar och prioriterade
kundsegment med ett konkurrenskraftigt produkt- och serviceerbjudande inom
golfen.

Produkt- och tjänsteområden
• Rätt utbildning
• Rätt medlemsservice
• Rätt produkter & erbjudande
• Rätt tävlingar
• Service
Marknadskanaler
• Sociala medier
• Telefonservice
• Personligamöten
• E-handel
• Media
• Nyhetsbrev
• Events

Prioriterade kundsegment
• PGA medlemmar
• GKs / anläggningar
• Golfaren
• Blivande PGA medlemmar
• Samarbetspartners

De kundvärden vi erbjuder bygger på djup kunskap, hög servicegrad och nära
relationer.
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1. Djup golfledar- tränar- och pedagogisk kompetens

5. Starka och goda relationer
2. Rätt erbjudande

4. Bra medlemssupport

3. Hög kvalitet

Övergripande målsättningar inom våra fokusområden

Medlemmar
§  
§  
§  
§  
§  
§  

Verka för att PGA medlemmen är golfens viktigaste resurs
Vi skall verka för ständig kompetensutveckling
Vi skall vara lyhörda och inkluderande gentemot våra medlemmar
Skapa starka relationer, lojalitet
Tydliga medlemskap kategoriserade till yrkesrollen
Hög medlemsnytta för alla medlemskategorier

Golfklubb / anläggning
§   Golfen skall vara en attraktiv, trygg arbetsplats med rättvisa arbetsvillkor
§   Kvalitetssäkra kompetens, arbetsvillkor och verksamhet
§   I samarbete med övriga yrkesorganisationer, som GAF och SGA, arbeta för
förbättrad arbetsmiljö på golfanläggningarna.

Varumärket
Varumärket skall associeras med kvalitet och professionalism.
• Varumärket skall stärkas som positioneringsinstrument.
• Öka varumärkes kännedom och stärka lojaliteten
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Kommunikation
•   Vi skall etablera starka kommunikationskanaler med våra målgrupper
•   Stärka kunskapen kring PGA och värdet av vad PGAs medlemmar levererar
•   PGAs kommunikation skall vara inkluderande

IT
•   PGA skall tillhandahålla en modern IT-miljö som stärker PGA och medlemmarnas
konkurrensmöjligheter och skapa förmåga att erbjuda god service.
•   Utveckla digitala lösningar som förbättrar och effektiviserar medlemsservicen och
medlemsnyttan

Utbildning
•   PGA skall dels i egen regi och dels i samarbete med SGF genomföra utbildningar i
enlighet med vid varje tidpunkt gällande Utbildningsplan
•   Vi ska tillgodose kompetensbehoven i branschen genom att vara den ledande utbildaren
i golfsverige
•   Vi erbjuder olika möjligheter till karriärsutveckling genom breda utbildningsprogram

Juridisk Service
• Verka för ökad kompetens hos medlemmarna inom ämnesområden som påverkar deras
yrkesutövning samt verka för bättre villkor vad gäller medlemmarnas löne-, anställningsoch avtalsfrågor
•   Vi skall tillhandahålla juridiskt stöd och rådgivning
•   Medverka vid och i vissa fall driva juridiska- och skatterättsliga frågor av stort intresse för
medlemskollektivet och/eller organisationen

Tävling
• Genom aktivt samarbete med SGF eller i egen regi, utveckla den svenska tävlingstrappan
och erbjuda tävlingstillfällen
•   Stimulera till och skapa förutsättningar för medlemmarna att tävla såväl nationellt som
internationellt
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Marknad
•   Tillsammans med näringslivet samarbeta för att öka de ekonomiska förutsättningarna att
utveckla PGAs verksamhet och marknadsföra PGA medlemmen och PGA organisationen
gentemot golfsverige.
•   Vi skall ha starka och långsiktiga relationer med partners
•   Skapa affärsmöjligheter för PGA medlemmen
•   Medverka till att skapa resurser för PGA Future Fund.
•   Vårda varumärket PGA så att värdet upprätthålls och ökas utifrån såväl ett idrottsligt som
ett kommersiellt perspektiv.

Distrikt
•   Distriktskommittéerna skall på distriktsnivå genomföra en verksamhet som fastställts av
årsmötet och PGA:s styrelse med syfte att förbättra kommunikationen med och mellan
medlemmarna, höja kompetensen hos medlemmarna samt öka tillhörighetskänslan i
PGA.

Medarbetare
•   Kansliet skall vara en utvecklande, attraktiv, inspirerande, stimulerande arbetsplats
•   Vi skall ha rättvisa arbetsvillkor
•   Vi skall skapa växande miljöer genom en öppen trygg kultur
•   Att medarbetarna känner tillfredsställelse och stolthet att arbeta i PGAs organisation

Finansiellt
•   PGAs finansiella styrka skall vara sådan att man dels kan agera oberoende av andra
dels kan agera när behov uppstår.
•   Eget kapital skall uppgå till lägst en halv årsomsättning
•   Vinster skall löpande återinvesteras i verksamheten för att uppfylla våra målsättningar i
enlighet med verksamhetsinriktningen

Samarbeten
•   Starka och nära samarbeten med SGF, GAF, SGA, FSGA och andra relevanta
organisationer
•   Genom internationellt samarbete skapa förutsättningar för att det blir fler golfspelare
•   Genom internationellt samarbete skapa fler och bättre arbetstillfällen och tävlingstillfällen
för PGA medlemmen
•   Genom internationellt samarbete stärka varumärket PGA
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Styrelsens förslag 2 till Årsmötet 2020 – Ändring i stadgarnas bilaga A
Nuvarande skrivning
PGA Golf Manager

Ny skrivning
PGA Golf Manager

Med PGA Golf Manager, PGA GM (GPQ)
förstås;

Med PGA Golf Manager, PGA GM (GPQ)
förstås;

medlem i PGA som genomgått och godkänts
vid HTU eller tidigare motsvarande i Sverige
samt genomgått och godkänts vid en
Golfchefs- eller Golf Manager utbildning
godkänd av PGA of Sweden samt har sin
huvudsakliga sysselsättning inom
golfnäringen.

Svensk medborgare som har dokumenterad
gedigen teoretisk och praktisk
golfkompetens, som genomgått och
godkänts vid Golfens Klubbchefsutbildning,
Golf Manager eller utbildning som av PGA
of Sweden bedöms likvärdig, eller kan
påvisa motsvarande kompetenser samt
besitter lång yrkeserfarenhet kan erhålla
medlemskap som PGA Golf Manager.

Svenska medborgare som genomgått
motsvarande HTU, godkänd enligt PGAs of
Europe’s normer i annat land samt genomgått
och godkänts vid en Golfchefs- eller Golf
Manager utbildning godkänd av PGA of
Sweden, kan erhålla medlemskap som PGA
Golf Manager.
Utländska medborgare som genomgått
motsvarande HTU, godkänd enligt PGAs of
Europe’s normer i annat land samt genomgått
och godkänts vid en Golfchefs- eller Golf
Manager utbildning godkänd av PGA of
Sweden, kan erhålla medlemskap som PGA
Golf Manager endast om de är skrivna och
verksamma i Sverige.
PGA Golf Manager har rätt till aktivt
medlemskap under två år utan att utöva
medlemskvalificerande verksamhet inom
golfnäringen.

Utländsk medborgare som har
dokumenterad gedigen teoretisk och
praktisk golfkompetens, som genomgått
och godkänts Golfens Klubbchefsutbildning,
Golf Manager, eller utbildning som av PGA
of Sweden bedöms likvärdig, eller kan
påvisa motsvarande kompetenser samt
besitter lång yrkeserfarenhet kan erhålla
medlemskap som PGA Golf Manager om de
är skrivna eller verksamma i Sverige.
PGA Golf Manager har rätt till aktivt
medlemskap under två år utan att utöva
medlemskvalificerande verksamhet inom
golfnäringen.

Undantag; TP medlem i PGA, eller tidigare TP
medlem, som genomgått och godkänts vid en
Golfchefs- eller Golf Manager utbildning
godkänd av PGA of Sweden, kan erhålla
medlemskap som PGA Golf Manager utan
intagningskrav på godkänd HTU.
PGA Golf Manager som ej har godkänd HTU,
eller motsvarande, klassas dock ej som GPQ
enligt PGAs of Europe's definition.
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Styrelsens förslag 3 till Årsmötet 2020 – Ändring i stadgarnas bilaga A

Förslag;
Att på samtliga ställen i stadgarna och dess bilagor ändra skrivningen
PGAs of Europe, PGAsE till Confederation of Professional Golf, CPG.

Styrelsens förslag 4 till årsmötet 2020- Utmärkelse i PGA of Sweden
Styrelsen föreslår härmed årsmötet utse PERNILLA LINDBERG till Honorary Member i PGA
of Sweden.
PERNILLA LINDBERG har tagit sig från Bollnäs via LPGA till OS i Rio för att sedan lyfta
segerpokalen i en Major.
”Pillan” som efter hon lade skidorna på hyllan presterat på alla nivåer. 2008 var hon med
och vann Lag VM i Australien. 2010 kvalade hon in till både LPGA touren och LET och var då
spelklar både i USA och Europa. Hon har totalt 33 top 10 placeringar däribland sin seger i
Majortävlingen ANA Inspiration.
Pernilla har genom sina framträdanden både nationellt som internationellt bidraget till att
göra Sverige till en av de största golfnationerna. ”Pillan” är ett fantastiskt föredöme för sin
sport, för sitt PGA och för sina kollegor.
Styrelsen föreslår att vi på detta sätt visar vår stora uppskattning för henne.
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Förslag till Medlems- och Serviceavgifter 2020

Kategori

Medlemsavgift

Serviceavgift

Moms

Summa

Club Professional

300

3 160

790

4 250

PGA Golf Manager

300

3 160

790

4 250

Q-Trainee

300

2 555

639

3 494

Senior Member

300

600

150

1 050

Super Senior Member

300

100

25

425

CPM som jobbar utanför
Sverige

300

1 700

Trainee

Tournament Player

300

2 000

1 020

256

1281

1 580

395

2 275

  
  
  
  
  
  
  
  
  

35

Valberedningens förslag till styrelse för Verksamhetsåret 2020
Namn

Befattning

Förslag

Marcus Lindell

Ordförande

Omval ett år

Petter Bengtsson

Ledamot

Omval två år

Karolina Bohlin

Ledamot

Nyval två år

Mats Enquist

Ledamot

Omval två år

Håkan Svensson

Distriktsrepresentant

Omval ett år

Peter Hansson

Ledamot

Innehar mandat till 2021

Christer Dagman

Ledamot

Innehar mandat till 2021

Sofia Strindholm arbetar sedan 1/3 på PGAs kansli och är därmed inte valbar till
styrelseuppdrag

Valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter.
Namn
Per Larsson, Auktoriserad revisor
Lina Svensson Lagergren
Håkan Ahlqvist, Godkänd revisor

Befattning
Revisor
Revisor
Revisorssuppleant

För Valberedningen
Sofia Edman, Patrik Skoog, Emil Widing-Andersson
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Förslag
Omval ett år
Omval ett år
Omval ett år

BUDGET  2019  -‐  UTFALL  2019  -‐  BUDGET  2020    
KKR  
Resultatenhet  
Föreningsavgifter  
Kst  110  
    
Drift  &  Utveckling  IT  
Kst  290  

  

  
    
BUDGET  -‐19   UTFALL  -‐19     BUDGET  -‐20  
Medlemsavgift  
307  
296  
295  
Serviceavgift  
2  303  
2  258  
2  200  
Resultat  
2  610  
2  554  
2  495  
Intäkter  
18  
38  
39  
Kostnader  
-‐183  
-‐195  
-‐295  
     Resultat  
-‐165  
-‐157  
-‐256  
Distrikten                                                    
Intäkter  
225  
206  
225  
Kost  300-‐326  
Kostnader  
-‐435  
-‐365  
-‐431  
     Resultat  
-‐210  
-‐159  
-‐206  
Utbildning                                                            
Intäkter  
2  116  
2  482  
1  553  
Kst  400-‐410  
Kostnader  
-‐1  777  
-‐2  099  
-‐1  206  
     Resultat  
339  
383  
347  
Tävling                                                                  
Intäkter  
493  
475  
266  
Kst  700  
Kostnader  
-‐1  196  
-‐1  167  
-‐797  
     Resultat  
-‐703  
-‐692  
-‐531  
Avtal                                                                                               Intäkter  
2  124  
2  158  
2  132  
Kst  141-‐141  
Kostnader  
-‐246  
-‐257  
-‐231  
     Resultat  
1  878  
1  901  
1  901  
PGA  produkter                                        
Intäkter  
1  550  
1  473  
1  477  
Kst  120-‐129  
Kostnader  
-‐1  460  
-‐1  377  
-‐1  377  
     Resultat  
90  
96  
100  
Juridisk  service  
Intäkter  
5  
2  
0  
Kst  210  
Kostnader  
-‐173  
-‐187  
-‐173  
    
Resultat  
-‐168  
-‐185  
-‐173  
Marknadsbearbetning  
Intäkter  
16  
101  
0  
Kst  230-‐232  
Kostnader  
-‐141  
-‐103  
-‐219  
     Resultat  
-‐125  
-‐2  
-‐219  
Medlemsservice  
Intäkter  
10  
10  
0  
Kst  240  
Kostnader  
-‐465  
-‐458  
-‐354  
     Resultat  
-‐455  
-‐448  
-‐354  
    
    
    
    
  
    
    
    
    
  
    
3  091  
3  291  
3  104  
Transport  till  sid  2  
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KKR  
BUDGET  -‐19   UTFALL  -‐19   BUDGET  -‐20  
Transport  fr  sid  1  

Utland  
Kst  280  
Administratin  &  Drift  
Kst  800  
Årsmöte  
Kst  830  
Styrelse  
Kst  840  

Intäkter  
Kostnader  
Resultat  
Intäkter  
Kostnader  
Resultat  
Intäkter  
Kostnader  
Resultat  
Intäkter  
Kostnader  
Resultat  

RESULTAT  FÖRE  AVSKR.  
Avskrivningar  byggnader  
Avskrivningar  anläggningstillgångar  
Nedskrivning  andelar  
Nedskrivning  varulager  
RÖRELSERESULTAT  
Värdepappersförsäljning  
Finansiellt  netto  
RESULTAT  EFTER  FINANSIELLA  POSTER  
Upplösning  av  periodiseringsfond  
Resultat  enl  RR  
Avsättning  till  periodiseringsfond  

3  091  
25  
-‐165  
-‐140  
480  
-‐2  983  
-‐2  503  
0  
-‐115  
-‐115  
0  
-‐150  
-‐150  
183  

3  291  
8  
-‐161  
-‐153  
493  
-‐2  662  
-‐2  169  
0  
-‐115  
-‐115  
0  
-‐174  
-‐174  
680  

3  104  
0  
-‐118  
-‐118  
492  
-‐3  126  
-‐2  634  
0  
-‐114  
-‐114  
0  
-‐165  
-‐165  
73  

-‐52  

-‐48  

-‐48  

131  

632  

25  

-‐15  
116  

-‐244  
388  

94  

94  
-‐133  

Skatter  
REDOVISAT  RESULTAT  
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-‐87  
210  

262  

25  

Women’s PGA Cup 2019 Austin, Texas, USA

