ÅRETS VINNARE 2020
PGA Mästerskapen damer, PGA Championship by Trelleborgs Kommun

Segrare

Elin Arvidsson

PGA Mästerskapen herrar, PGA Championship Bråviken Open

Segrare

Björn Hellgren

Club Pro Mästerskapen, Volkswagen PGA Open

Herrar:
Damer:
Seniorer:
Senior Plus

Johan Bjerhag
Caroline Skager
Linus A Karlsson
Peter Dahlberg

Titleist PGA 4-Ball Championship

Lag:

Sofia Edman / Johan Bjerhag

PGA Junior Open by Titleist

Flickor:
Pojkar:

Cajsa Standberg
Gustav Andersson

PGA Future Fund Stipendiater 2020

Linnea Johansson
Philip Eriksson
Frida Kinhult
Linus Lilliedahl
Lisa Pettersson
Robin Pettersson
Moa Folke
Filippa Mörk
Emma Svensson - Uppmuntringsstipendium

PGA of Sweden Club Pro of the Year 2019

Petter Ederö, Landeryds GK

KALLELSE
Medlemmarna i PGA of Sweden kallas härmed till ordinarie Årsmöte. Mötet hålls digitalt,
torsdagen den 18 mars 2021 kl. 19.00
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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 2021 - 2023.
b) Styrelsens förslag 2, ändring i stadgarnas bilaga A.
c) Styrelsens förslag 3, ändring i stadgarnas bilaga B
d) Styrelsens förslag 4, ändring i stadgarna och dess bilagor.
Fastställande av avgifter för verksamhetsåret 2021.
Fastställande av budget för verksamhetsåret 2021.
Val av ordförande i styrelsen för tiden intill nästa årsmöte.
Ordförande under 2020 har varit Marcus Lindell.
Val av två styrelseledamöter för en tid av två år.
Mandattiden utgår för Christer Dagman och Peter Hansson.
Val av en styrelseledamot för en tid av ett år på Distriktsmandat.
Distriktsrepresentant i styrelsen under 2020 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 2020 – 31 december 2020

STYRELSE
Sedan årsmötet den 5 mars 2020 består styrelsen av följande ledamöter:
Mandatperioden utgår vid årsmötet:
Ordförande:

Marcus Lindell

2021

Vice ordförande:

Mats Enquist

2022

Ledamöter:

Petter Bengtsson

2022

Peter Hansson

2021

Christer Dagman

2021

Karolina Bohlin

2022

Håkan Svensson

2021

Adjungerade:

Johan Hampf
Göran Eriksson
Anna Svantesson
Sofia Strindholm (fr o m 1/3)

Revisorer:

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

2021
2021
2021

Valberedning:

Sofia Edman, Patrik Skoog, Emil W-Andersson

2021

KOMMITTÉER
Juridiska kommittén:

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

Utbildningskommittén:

Sofia Strindholm, Mats Evensson, Ola Lindgren, Henrik
Lisecke, Björn Sturehed, Fredrik Wetterstrand

DISTRIKTSKOMMITTÉER
Ordförande
Norr

Ulf Andersson / Christian Mattfolk

Mitt

Peter Thelin

Sthlm

Johan Tärnström

Öst

William Monier

Väst

Marcus Warenius

Syd

David Leet

ANSTÄLLDA
VD / Kanslichef

Johan Hampf

Utbildningsansvarig

Sofia Strindholm (fr. o m 1/3)

Administration

Anna Svantesson
Andri Reumert, deltid

MEDLEMMAR
2020-12-31
Kategori

Antal
+/-

Club Professional

505

-17

PGA Golf Manager

10

+/-

Qualified Trainee

27

-4

Trainee

12

-6

Tournament Professional

329

-13

Senior Member

73

+5

Super Senior Member

49

+6

Honorary Chairman

2

+/-

Honorary Member

50

+1

TOTALT

1056

-3

Styrelsens årsredovisning för Verksamhetsåret
1 januari – 31 december 2020
2020 har varit ett år som många av oss kommer att minnas. Pandemin har påverkat oss alla på ett
eller annat sätt. PGAs styrelse vill inledningsvis tacka alla medlemmar för ett ansvarstagande och
gediget arbete med att minska risken för smittspridning, genom att ta de regler och
rekommendationer som myndigheter, politiker och organisationer satt på största allvar. Golfen har
trots pandemin lyckats vara öppen och har därmed fyllt ett antal viktiga syften för samhället i stort
inte bara inom ramen för golfspelet i sig.
PGA har trots pandemin lyckats leverera en omfattande varsamhet i linje med den
verksamhetsinriktning som beslutats. Detta tack vare en stor förmåga till att ställa om, anpassa och
utveckla verksamheten inom ramen för gällande regler och rekommendationer. Medarbetare,
kommittémedlemmar, uppdragstagare samt medlemmars engagemang, kompetens, flexibilitet och
passion är starkt bidragande till att detta varit möjligt. Till dessa vill PGAs styrelse även rikta ett stort
tack.
ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte hölls torsdagen den 5 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, samt mottagarna av PGA Future Fund stipendier 2020 presenterades i enlighet med
årsmöteshandlingarna av ordföranden.
STYRELSEMÖTEN och KONFERENSER
Styrelsen har under året haft 6 ordinarie en och ett konstituerande styrelsemöte. Utöver det har
styrelsen haft två kortare avstämningsmöten. Styrelsens strategikonferens var planerad till 11-12
november. Med anledning av pandemin beslutades att flytta fram konferensen med målsättning att
genomföra en fysisk träff. Då detta inte var möjligt genomfördes konferensen digitalt 12-13 januari
2021. En Distriktskonferens, där representanter från varje distriktskommitté träffas tillsammans med
PGA personal, genomfördes digitalt den 9 november.
VERKSAMHET
Kansliet bestod av Kanslichef/VD Johan Hampf, Anna Svantesson och på timanställning, Andri
Reumert. Sofia Strindholm stärkte personalstyrkan från och med 1 mars.
Styrelsen har under året, i enlighet med Verksamhetsplanen för åren 2020 till 2022 och
kommunikationsplanen, startat och genomfört en rad aktiviteter.
PGAs hemsida har under året löpande uppdaterats och fortsatt utvecklats. Under året har
förbättringar och buggar fixat. Ett större omtag av söksidan, Hitta Din Pro, gjordes. Ny layout samt att
även klubbar/anläggningar lyfts fram. Sidan är en mycket välbesökt. En direkt länk har även lagts från
Grönt Kort portalen på Golf.se. PGA Play klippen fortsätter att spridas. Dessa klipp har på YouTube
visats närmare 75 000 gånger. Hitta PGA resor och den tänkta lanseringen har flyttats fram något.
Kansliet har under året fortsatt 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.

Kansliet lanserade en #viärPGA kampanj som innefattar bland annat besök på klubbar, intervjuer och
filmproduktion. Där bland porträtterar vi PGA medlemmar. Ett 10 tal porträtt har producerats samt en
rad olika intervjuer.
På Facebook har PGA varit mycket aktiva och hade vid årsskiftet 3 282 personer anslutit sig till
dem som ”gillar” PGA. Facebook gruppen PGA Members Only, som startades hösten 2017, till
denna
har nu 570 medlemmar anslutit sig. På Instagram har PGA ca 1 742 följare.
Samarbetet mellan SGF och PGA har under verksamhetsåret varit fortsatt gott. Ett antal nya
projektgrupper har under året skapats. Inledningsvis med anledning av pandemin skapades an
beredskapsgrupp bestående av personer från SGF, GAF, SGA och PGA. Gruppen har haft ett 10 tal
möten. Samarbetsgruppen som består av både förtroendevalda och tjänstemän från respektive
organisation, har träffats en gång under året.
Sofia Strindholm har representerat PGA i en projektgrupp som utvärderar och utvecklar Grönt Kort.
Sofia har även deltagit i en grupp som arbetar med ett ”behålla golfare perspektiv”.
Johan Hampf har deltagit i en projektgrupp om bättre spelupplevelse. Gruppen är bestående av
representanter från SGF, GAF, SGA, FSGA och PGA.
Utöver detta har en grupp med SGF och PGA under ledning av Sofia, analyserat och utvecklat HTU.
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 fyra Huvudsponsorer, tio Officiella partners, två Winter Home’s samt två
företag med Official Product branding.
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.
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. Två fall har fångat upp under året varav
båda fallen har vi förmedlat ärendet vidare med PGA GB & I. Det i övrigt ständigt pågående arbetet
med att skydda varumärket PGA har åter varit ett viktigt område
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 har även den legat i samma omfattning som tidigare.
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 antal utbildningar genomförts 2020. PGA
Summit i Halmstad, Golf Management Forum även det i Halmstad, en Caddieutbildning, ett Webinar
med James Leitz och Mike Duffey, två ERFA träffar med SWGT, två TAU skede 1 och ett TAU skede
2. En HTU kurs har avslutats, och en är pågående.
Inom området Tävlingar genomfördes PGA Mästerskapen för herrar och damer, som båda ingick i
Proffstourerna. Club Pro Mästerskapen i fyra klasser spelades på PGA Sweden National. Titleist
PGA 4-Ball Championship spelades också på PGA of Sweden National. I FootJoy PGA Junior
ProAm fick ställas in på grund av Pandemin. För åttonde gången arrangerade PGA även en elittävling
för Juniorer, PGA Junior Open i samarbete med Titleist. En mycket lyckad och uppskattad tävling
som kommer byta namn till 2021 och gå under PGA Junior Championship by Titleist. Årets PGA
Networking ProAm:er fick ställas in även dom på grund av Pandemin.
För nationalanläggningen, PGA of Sweden National, har PGA genom sitt helägda bolag PGA Sverige
AB med ägarandel 6,65 %, representerats i styrelsen genom Johan Hampf som ordinarie ledamot
samt Mats Enqvist som adjungerad. I ägargruppen som träffas ett antal gånger per år
representerades PGA av Mats Enqvist. PGA har även ett licensavtal med National bolaget som ger
oss en årlig licensintäkt.
I Confederation of Professional Golf (CPG) styrelse är PGA representerad via Johan Hampf som
ordinarie ledamot.
Johan Hampf ingår i CPG Development Advisory Board samt verkar som konsult åt R & A Golf
Development. I denna funktion har Johan under året fortsatt utvecklingsarbete i Costa Rica men på
distans.
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
93 574 kronor. Budgeterat resultat var en vinst på 73 000 .
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 1 920 740 kronor inklusive aktieägartillskottet från år 2007 från
Föreningen på 1 750 000.
PGA Future Fund Utbildningsstiftelse
Stiftelsen redovisar för 2020 ett rörelseresultat efter skatt på 197 825 kronor och det egna kapitalet
uppgår till 936 921 kronor.
Utbetalda stipendier under verksamhetsåret uppgår till 565 000 kronor.

Styrelsen för PGA of Sweden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges,
redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
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 (%)

2020
8 630
178
62,0

2019
9 859
389
52,0

2018
10 658
88
49,0

2017
12 175
440
45,0

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

5 492 640
93 574
5 586 214

5 586 214
5 586 214

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

2016
11 658
310
43,0

Resultaträkning

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

8 461 639
168 272
8 629 911

9 859 252
145 184
10 004 436

-1 384 188
-3 959 957
-2 648 504

-1 381 041
-5 625 542
-2 316 495

-48 453
-8 041 102
588 809

-48 453
-9 371 531
632 905

355

1 168

-405 000
-5 956
-410 601
178 208

-230 000
-15 547
-244 379
388 526

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

0
0
178 208

-39 000
-39 000
349 526

Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

-84 634
93 574

-87 076
262 450

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
2
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

Not

Balansräkning

Not

2020-12-31

2019-12-31

3
4

2 612 312
0
2 612 312

2 660 765
0
2 660 765

5
7

1 275 000
444 937

1 650 000
444 937

8
6, 9

100 000
40 000
1 859 937
4 472 249

100 000
70 000
2 264 937
4 925 702

Varulager m. m.
Råvaror och förnödenheter
Summa varulager

127 539
127 539

155 026
155 026

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

149 267
119 210
300 996
569 473

3 038 880
165 168
334 925
3 538 973

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

4 619 045
4 619 045
5 316 057

3 103 894
3 103 894
6 797 893

SUMMA TILLGÅNGAR

9 788 306

11 723 595

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
Omsättningstillgångar

Balansräkning

Not

2020-12-31

2019-12-31

5 492 640
93 574
5 586 214
5 586 214

5 230 189
262 450
5 492 639
5 492 639

603 000
603 000

603 000
603 000

0
0

475 000
475 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

493 803
280 148
2 825 141
3 599 092

648 452
531 498
3 973 006
5 152 956

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 788 306

11 723 595

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

10

11

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

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

2020

2019

3

3

2020-12-31

2019-12-31

3 226 050
3 226 050

3 226 050
3 226 050

-565 285
-48 453
-613 738

-516 832
-48 453
-565 285

2 612 312

2 660 765

2020-12-31

2019-12-31

288 454
288 454

288 454
288 454

-288 454
-288 454

-288 454
-288 454

0

0

Not 5 Andelar i koncernföretag

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 6 Specifikation andra långfristiga värdepappersinnehav
KapitalRösträttsNamn
andel
andel
PGA Sverige AB
100
100

PGA Sverige AB

Org.nr
556648-2773

2020-12-31

2019-12-31

1 850 000
1 850 000

1 850 000
1 850 000

-200 000
-375 000
-575 000

0
-200 000
-200 000

1 275 000

1 650 000

Antal
Andelar
1 000

Bokfört
värde
1 175 000
1 175 000

Säte
Svedala

Not 7 Fordringar hos koncernföretag
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

444 937
444 937

444 937
444 937

Utgående redovisat värde

444 937

444 937

2020-12-31

2019-12-31

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

Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde

2020-12-31

2019-12-31

150 000
150 000

150 000
150 000

-80 000
-30 000
-110 000

-50 000
-30 000
-80 000

40 000

70 000

2020-12-31

2019-12-31

175 000
135 000
160 000
133 000
603 000

175 000
135 000
160 000
133 000
603 000

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

Not 10 Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 2015
Periodiseringsfond 2016
Periodiseringsfond 2017
Periodiseringsfond 2018

Not 11 Skulder till kreditinstitut
Lånet är betalt i sin helhet under 2020.

Långivare
Swedbank

Räntesats
%
2,3

Lånebelopp
2020-12-31
0
0

Lånebelopp
2019-12-31
475 000
475 000

Redogörelse från PGAs verksamhetsområden
JURIDISKA KOMMITTÉN
Kommittén har inte heller under kalenderåret 2020 haft något fysiskt möte. Det har återigen visat sig
att verksamheten kan bedrivas på ett väl fungerande sätt utan möten, vilket har varit bra med tanke
på den pandemi som råder. Besparingarna, som avsaknaden av fysiska möten medför, 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.
PGA har inte lyckats hitta något nytt och lämpligt sätt att tillhandahålla arbetsrättslig rådgivning åt
dess medlemmar. Det är svårt att hitta något lämpligt och kostnadseffektivt sätt att köpa in denna
tjänst. Detta beror delvis på att det ej utnyttjades av medlemmarna då tjänsten fanns. Vi fortsätter att
titta på denna fråga för att försöka hitta något lämpligt sätt.
Viss generell rådgivande information finns och kommer även fortsättningsvis finnas på PGAs intranät
rörande t ex moms och andra frågor som berör många medlemmar. Hit bör medlemmarna löpande
vända sig 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 avseende F-skatt
och även lämnat råd avseende moms.
PGA har under året utrett frågan 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. Touren påverkades
stort av pandemin men efter omställningar kunde ett reviderat program genomföras.
Damernas och Herrarnas PGA Mästerskap, spelades på Tegelberga GK respektive Bråvikens GK.
Damernas Mästerskap ingick i Nordic Golf Tour och hade en prissumma på 250 000 SEK. Segrade
gjorde Elin Arvidsson, Falkenbergs GK
Herrarnas Mästerskap ingick i Moregolf Mastercard Tour och Nordic League och hade en prissumma
på 500 000 SEK. Segrade gjorde Björn Hellgren, Black Mountain GC.
Volkswagen PGA Open, Club Pro Mästerskapen, spelades 29 september – 1 oktober på PGA Sweden
National, Links Course. Mästerskapet spelas i fyra klasser, Damer, Herrar, Seniorer och Senior+.
Damklassen vanns av Caroline Skager, Johan Bjerhag segrade i herrklassen, Linus A Karlsson i seniorklassen
och Peter Dahlberg i senior plus klassen. Antalet deltagare uppgick till 70 stycken.
Den totala prissumman uppgick till 180 000 kronor.

Titleist PGA 4-Ball Championship fick flyttas fram från juni till augusti. Den spelades på PGA of Sweden
National GC den 31 augusti – 1 september. Det spelades en rond på Lakes Course och en rond på Links
Course. Efter särspel om fyra lag segrade tillslut Sofia Edman och Johan Bjerhag, Ringenäs GK respektive
Nässjö GK. Deltog gjorde 26 lag. Prissumman uppgick till 135 000 kronor.
PGA Junior Open by Titleist, som är en scratchtävling för juniorer genomfördes som planerat den 7
augusti på PGA Sweden National, Links Course men över 27 hål på grund av restriktionerna för
tävlingsspel. Båda klasserna i denna mycket populära tävling var åter fulltecknade med reservlistor
som följd.
Två tävlingar kunde inte genomföras under året på grund av pandemin. Vår egen juniortävling PGA
Junior ProAm och CPGs International Teams Championship.

MEDLEMSINFORMATION
Under året har vi ökat det rörliga materialet i våra sociala medier. I övrigt är artiklar och nyheter på
våra Hemsidor, Facebook, Instagram, och E-mail de huvudsakliga informationskanalerna för PGA
gentemot medlemmar, samarbetspartners och klubbar.
PGAs hemsida har uppdateras frekvent under året.
Sammanlagt har 34 Newsletters/E-mail gått ut till medlemmarna.
Beträffande Facebook hade vid årsskiftet ca 3 282 personer valt att ”Gilla” PGA. Facebook gruppen
PGA of Sweden - Members Only, hade ca 570 följare och på Instagram har PGA ca 1 742 följare.
Även på Distriktsmöten och på Distriktens hemsidor har information givits medlemmarna.
Representanter från PGA har deltagit på SGFs Årsmöte och under Verksamhetsresan
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 fyra Huvudsponsorer, tio Officiella partners, två Winter Home’s samt två
företag med Official Product branding.
Avtalen med Titleist Acushnet, FootJoy, Galvin Green, Volkswagen, Ellwee, PMR, och Gloria Resort
löper sedan tidigare.
Inför 2020 förlänges avtalen med Golf Plaisir, Golfstore, Foresight Sport, Sky Caddie, Provins, Custom
Golf Scandinavia (tidigare Wilprod), GV Sport ,Range Servant, Ligma Group och Novo Sanctri Petri.
Avtalet med Qatar Airways har löpt ut.
Under hösten har två nya Official Product förhandlats fram inför 2021 i form av Bollé samt Stability
shaft.
Genom samarbetet med Provins Insurance har varje medlem en olycksfallsförsäkring som ingår i
medlemsavgiften.
PGAs marknadsgrupp består av Christer Dagman, Peter Hansson och Johan Hampf. Gruppen har haft
ett fysiskt möte samt ett antal digitala möten.

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. Två bevakningsärende har under året handlagts och
slutförts.

INTERNATIONELLT SAMARBETE
I CPG´s styrelse är PGA of Sweden representerade genom Johan Hampf som ordinarie ledamot.
Styrelsen hade ett fysisk möte tidigt på året, därefter fem officiella styrelsemöten och en rad
avstämningar via digitala medier.
Johan Hampf har under 2020 ingått som ledamot av CPG’s Golf Development Advicory Board samt
verkat som konsult åt CPG i samarbete med R & A Golf Development för genomförande av
Missionary Work inom golfvärlden.
Under 2020 har PGA tillsammans med EOSE – European Observatoire of Sport and Employmen,
CPG samt en rad andra europeiska organisationer inlett ett projekt med syfte att analysera och
kartlägga golfen som arbetsmarknad. Projektet går under namnet EDUGOLF och är en utveckling av
ett tidigare projekt, Golf Stand som PGA var delaktig i. Projektet har följande samarbetspartners:
EOSE – European Observatoire of Sport and Employmen
PGA of Sweden
Polish Golf Union
French Golf Federation
Royal Spanish Golf Federation
Professional Golfers’ Association of Belgium
The European Disabled Golf Association
University of Applied Sciences for Sport and Management
National University of Ukraine on Physical Education and Sport
CPG
PGA har som ett av tre internationella PGAs varit i direkt kontakt med R&A i arbetet att utvärdera och
amatörbestämmelserna genom digitala arbetsmöten. PGA har även via PGA World Alliance varit
aktivt delaktiga i arbetet.
Under 2020 har PGA Word Alliance inte haft några officiella möten. PGA har löpande direktkontakt
med de större PGA:erna.
På CPG’s Digitala Annual Congress deltog Marcus Lindell och Johan Hampf

Verksamhetsberättelser från Distrikten
DISTRIKT SYD
Under säsongen 2020 har PGA Distrikt Syd genomfört fyra tävlingar varav en ProAm tillsammans med

Distrikt Väst, en utbildningsträff och matchen mot Distrikt Väst. Två tävlingar, nämligen vår 4-Ball och
Grants Klubba blev inställda under vårens tävlingsförbud. Vi fick även ställa in höstens Utbildningsträff
på Bokskogen.
I våra tävlingar har följande spelare segrat: Anton Hansson i singeltävlingen på Bokskogen och paret
Anton Hansson / Christoffer Wahlgren i Bästbollen samma dag. Fredrik From i DM på Barsebäck och
Andreas Waldh i Pro Klassen i Syd/Väst ProAm
Totalsegrare i årets Order of Merit, och vinnaren av ”Kirs Äpple” var David Leet före Christoffer
Wahlgren. Det blev en tight match som avgjordes på sista rundan av säsongens sista tävling, VW
Open. I toppen i penningligan, och den som spelat in mest pengar i de tävlingar vi själva och PGA
har arrangerat, finner vi också David.
Vår årliga match mot PGA Väst spelades under två höstdagar på Gräppås GK. Kapten Mark
Dewdneys spelare gjorde sitt bästa med blev besegrade av ett starkt Lag Väst under Henrik Staffs
ledarskap. Matchen kommer att spelas för trettionde gången 2021.
I mars hölls en mycket uppskattad och lärorik utbildningsdag på Barsebäck under temat ”Launch
Monitorer i allmänhet och Trackman i synnerhet”. Ronnie Lindeskov och Emil Liljeroth höll i dagens
teoretiska och praktiska pass.
Under säsongen har ca. 47 olika Club Pros, Assistenter 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 2020
David Leet, Caroline Condrup, Christoffer Wahlgren, Andres Waldh och Petter Bengtsson.

DISTRIKT MITT
Under 2020 har PGA distrikt Mitt genomfört en tävling och ett utbildningstillfälle.

Januari – Planering av distriktets tävling- och utbildningsverksamhet för året 2020.
Mars – den årliga utbildningsveckan ägde rum på Hotell Tylösand, Halmstad, med flera intressanta
föreläsare
September– PGA Mitts distriktsmästerskap spelades i år på Roslagens GK´ Det var 7 spelare som
genomförde tävlingen. Vinnare av årets distriktsmästerskap blev Peter Thelin Arboga GK.

29 september spelades PGAs Club Pro mästerskap, PGA National, PGA distrikt Mitt hade 8 spelare
som kom till start och där Mathias Edberg Kårsta GK placerade sig på en fin tredje plats i herr
klassen.
Oktober – 20/10 genomförde vi avancerad golfteknik med Niklas Eriksson på Skerike GK.
utbildningen var fulltecknad och väldigt uppskattad bland deltagarna och del 2 genomförs i maj
2021.
Kommitténs sammansättning 2020.
Peter Thelin ordf, Fredrik Hellsten, Greger Axelsson, Mattias Pettersson, Christian Modin
Valberedning: Fredrik Hedlund, Peter Lagelius

DISTRIKT VÄST
Organisation
Kommittén har under året bestått av ordförande Marcus Warenius, utbildningsansvariga Sofia Edman
och Raimo Sjöberg samt tävlingsansvarig Henrik Allén Oltegen. Kommittén har kontinuerlig kontakt
via mail- och telefon samt avstämningar i form av digitala möten i samband med aktiviteter.
Kommittén har deltagit på distriktkonferensen i november, som genomfördes under en dag digitalt
med övriga distrikt och PGA centralt.

Utbildning 2020
I mars var planeringen att Peter Brattberg skulle föreläsa om svingteknik men på grund av covid-19 så
är denna utbildning flyttad framåt.
I mitten av september fick vi till en utbildningsdag på Göteborgs GK där Ola Lindgren, Carl
Magnusson och Niclas Fasth delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter ifrån SWGT. Fokus
under dagen var statistik, spelstrategi och vad som händer på touren.
Under december var tanken att i samband med årsmöte genomföra någon typ av utbildning men på
grund av pandemin genomförde vi ett digitalt årsmöte.
Tävlingar
Distriktet hade i år 3 genomförda tävlingar i programmet.
I tävlingskalendern fanns även Titleist PGA 4-ball Championship, PGA National samt Volkswagen
Open, ClubPro Championship på PGA Sweden National.
Årets första tävling spelades på Särö GCC (vinnare Henrik Allén Oltegen), följt av DM som spelades
Sjögärde GK (vinnare John Parkinson) och ProAm på Halmstad ProAm (vinnare Lag Henrik Staff).
Sofia Edman och Johan Bjerhag (distrikt öst) kom 1:a i Titleist PGA 4 Ball Championship.
VW Open Club Pro Championship spelades på PGA Sweden National Lakes Course. John Parkinson
var bästa västare med en 11:e placering herrklassen, Caroline Skager vann damklassen, Senior
herrklassen kom Per Johansson 6:a, senior plus blev Kenneth Nilsson 3:a.
Anders Claesson tog för andra året i rad hem årets Order of Merit för PGA Väst 2020. Tvåa blev John
Parkinson följd av Henrik Staff på tredje plats.

Ryder Cup mot distrikt Syd årgång 31 spelades i år på underbara Gräppås GK och efter tre härliga
golfdagar stod PGA Väst som vinnare av bucklan. Slutresultatet skrevs till 14-10. Bucklan har återvänt
hem till väst.

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 30 olika spelare deltagit i någon av månadstävlingarna.
För distriktet
Marcus Warenius, Sofia Edman, Raimo Sjöberg, Henrik Allén Oltegen

DISTRIKT STOCKHOLM
Distriktsverksamheten 2020 i Stockholm var planerad att innehålla ett stort antal träffar med olika
utbildningar och tävlingar. Tyvärr satte rådande pandemi stopp för all verksamhet under första
halvåret men vi genomförde tillslut en av våra planerade utbildningar tillsammans med Swedish Golf
Team den 21/8 och en tävling i september på Viksjö GK.

Utbildning
Ola Lindgren och Niclas Fasth kom från SwGT och informerade om nuläget i svensk elitgolf och på
eftermiddagen visade europatourspelaren Niclas Fasth sin syn på olika närspelsslag och när det bäst
används. Tack till SwGT för en uppskattad dag och till Österåkers Golfklubb om lät oss använda
deras närspelsområde.
Tävling
Vi spelade en av planerade fyra distriktstävlingar och då på Viksjö i september, vi var 14 PGAmedlemmar som kom varav 3 TP spelare. Vinnare på -8 blev hemmalaget med Per Johansson och
Andreas Tancred och runner-up Johan och Victor Tärnström på -7.
Dagen bjöd på en bana i toppklass, varmt väder och glada kollegor.
Vi var åtta från Stockholm som åkte till Skåne och PGA Sweden National för att spela årets Club Pro
Mästerskap, bäst i herrklassen var Mattias Zetterlund Waxholms GK med en delad 6:e plats. I
seniorklassen var det grönvitt från start till mål då vår egen Linus Karlsson Täby GK spelade fantastisk
golf och i utklassningsstil vann med på -1 med ronderna 73, 73, 69, sex slag före Mats Candinger från
Saltsjöbadens GK.
Övrig planerad tävling och utbildningsverksamhet under hösten ställdes in med anledning av
rådande pandemi.
Kommittén 2020
Tävling: Linus A Karlsson Utbildning: Per Johansson Ordförande: Johan Tärnström

DISTRIKT NORR
PGA norr träffades två gånger.
Utbildningsveckan genomfördes i vanlig ordning 6 - 9 februari. Utbildningen var välbesökt (22
deltagare) och givande. Det var en bra blandning av PGA tränare och leverantörer som deltog.
DM flyttades från Veckefjärden till Piteå för att hedra den bortgångne PGA norr ordföranden Ulf
Andersson. Det var återigen ett välbesökt evenemang med ca 25 deltagare. Första samlingen var vid
Ulfs grav, där vi fick lägga något vid graven och säga adjö. En ny tävling instiftades, Ulf Andersson
Memorial. Vinnare av DM och Ulf Andersson Memorial blev Fredrik Larsson, Sörfors GK.

Till ny ordförande valdes Christian Mattfolk, Veckefjärdens GC
DISTRIKT ÖST

För distrikt Öst föreligger ej någon verksamhetsberättelse

Styrelsens förslag 1 till Årsmötet 2021

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 en ledande aktör inom golfen i Sverige där PGA medlemmen
är golfens viktigaste resurs
PGAs Positionering

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

De kundvärden vi erbjuder bygger på djup kunskap, hög servicegrad och nära
relationer.

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 med hög 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
Vi skall ha starka samarbeten med anläggningar som fyller PGAs behov, så som t ex.
utbildningsplats för HTU
Vi och våra medlemmar ska verka för att alla som spelar golf och vistas i golfen skall
kunna göra det i en utvecklande, trygg miljö och bemötas med respekt

Varumärket
•
•
•

Varumärket skall associeras med kvalitet och professionalism
Varumärket skall stärkas som positioneringsinstrument
Öka varumärkeskännedom och stärka lojaliteten

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

Digitalisering / 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-,
anställnings- och 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

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
• Distrikten skall vara en naturlig del av PGAs totala verksamhet

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

Styrelsens förslag 2 till Årsmötet 2021 – Ändring i stadgarnas bilaga A
Nuvarande skrivning
Definitioner:
Godkända Tränar- och Tournament Players utbildningar.

Med Tränarassistentutbildning, TAU, förstås sådan utbildning som bedrivs av PGA/SGF
gemensamt och är godkänd av Confederation of Professional Golf i enlighet med European
Training Standard.
Med Högre Tränarutbildning, HTU, förstås den utbildning som bedrivs av PGA/SGF gemensamt
och är godkänd av Confederation of Professional Golf i enlighet med European Training
Standard.
Med Obligatorisk TP Utbildning, TPU, förstås den utbildning som bedrivs av PGAs
Utbildningssida.
Med förkortningarna GPNQ, GPT, GPN, GPIPE, GPC, GPQ menas ett internt kodsystem som
antagits av Confederation of Professional Golf som visar vilken utbildning / vidareutbildning en
Club Pro har.
Med förkortningarna TP1, TP2, och TP3 menas ett internt kodsystem som antagits av
Confederation of Professional Golf som visar vilken Tour en TP har kategori till.

Ny skrivning
Definitioner:
Godkända Tränarutbildningar.

Med Tränarassistentutbildning, TAU, förstås sådan utbildning som bedrivs av PGA/SGF
gemensamt och är godkänd av Confederation of Professional Golf i enlighet med European
Training Standard.
Med Högre Tränarutbildning, HTU, förstås den utbildning som bedrivs av PGA/SGF gemensamt
och är godkänd av Confederation of Professional Golf i enlighet med European Training
Standard.

Med förkortningarna GPNQ, GPT, GPN, GPIPE, GPC, GPQ menas ett internt kodsystem som
antagits av Confederation of Professional Golf som visar vilken utbildning / vidareutbildning en
Club Pro har.
Med förkortningarna TP1, TP2, och TP3 menas ett internt kodsystem som antagits av
Confederation of Professional Golf som visar vilken Tour en TP har kategori till.

Nuvarande skrivning
Trainee

Med Trainee (GPT) förstås;
person som genomgått och godkänts vid TAU.
samt
avlagt godkänt spelprov och innehar högst det handicap som fastställs som övre gräns av
PGAs styrelse.
Trainee skall för att få kvarstå som medlemsaspirant i PGA, söka och bli antagen till någon
av de nästkommande tre årens HTU, räknat från slutförd TAU kurs.
Styrelsen kan om synnerliga skäl föreligger medge visst anstånd.
Efter antagning till HTU flyttas medlemsaspiranten automatiskt upp till medlemskategorin
Qualified Trainee.
Trainee
- är aspirantmedlem i PGA och erhåller ej medlemskort,
- har ej rösträtt,
- erhåller samma information som medlemmar i PGA,
- äger rätt att deltaga i Distriktens verksamhet.
Qualified Trainee

Med Qualified Trainee, Q-Tr, (GPT) förstås;
person som genomgått TAU och blivit antagen och påbörjat HTU.
Medlemskap som Q-Tr i PGA är ett tidsbegränsat medlemskap. För att få kvarstå som
medlem skall påbörjad HTU slutföras senast ett år efter slutdatum.
Efter avslutad HTU flyttas medlemmen automatiskt upp till kategorin Club Professional.
För att elev skall få tillgodoräkna sig antagningen till HTU skall han/hon också deltaga i
tillräcklig utsträckning för att kunna erhålla ett godkännande.
Styrelsen kan om synnerliga skäl föreligger medge visst anstånd.

Ny skrivning
PGA Assistant Professional

Med PGA Assistant Professional (GPT) förstås;
Person som genomgått och godkänts vid TAU alternativt påbörjat HTU.
Inom Assistent finns två begrepp, Trainee och Qualified Trainee
Trainee
person som genomgått och godkänts vid TAU

Medlemskap som Trainee i PGA är ett tidsbegränsat medlemskap. För att få kvarstå som
medlem skall en Trainee söka och bli antagen till någon av de nästkommande fem årens
HTU, räknat från slutförd TAU alternativt genomgå TAU vart 5:e år.
•
•
•
•
•

erhåller ej medlemskort
har ej rösträtt
erhåller samma information som övriga medlemmar i PGA
äger rätt att deltaga i PGA Distriktens verksamhet
får deltaga i utvalda delar av PGAs centrala tävlings- och utbildningsprogram

Qualified Trainee
person som påbörjat Golfens Högre Tränarutbildning, HTU

Medlemskap som Qualified Trainee i PGA är ett tidsbegränsat medlemskap. För att få
kvarstå som medlem skall påbörjad HTU slutföras senast ett år efter examensdatum.
Efter avslutad HTU flyttas medlemmen automatiskt upp till kategorin PGA Golf Professional.
För att elev skall få tillgodoräkna sig antagningen till HTU skall eleven också deltaga i
tillräcklig utsträckning för att kunna erhålla ett godkännande. Uppfylls inte ovannämnda
kriterier flyttas medlem ned till begreppet Trainee.
Styrelsen kan om synnerliga skäl föreligger medge visst anstånd.
•
•
•
•
•

erhåller PGAs medlemskort
erhåller samma information som övriga medlemmar i PGA
får deltaga i PGAs centrala tävlings- och utbildningsprogram om inget annat anges
äger rätt att deltaga i PGA Distriktens verksamhet
har ej rösträtt

Nuvarande skrivning
Tournament Player

Med Tournament Player,TP, (TP1, TP2, TP3) i PGA förstås;
Person som yrkesmässigt deltar i golftävlingar med prispengar samt uppfyller något av de
krav på ranking som styrelsen beslutar om. Då spelaren ej längre uppfyller krav på ranking
upphör medlemskapet i föreningen och spelaren erhåller kategori NA.
Medlemskap som TP kan erhållas efter skriftlig ansökan under förutsättning att följande
uppfylls;
Att personen är svensk medborgare eller mantalsskriven i Sverige,
samt
uppfyller något av de krav på ranking som styrelsen beslutar om,
samt
att spelaren vid invalstillfället innehar högst det handicap som fastställs såsom övre gräns av
PGAs styrelse.
TP skall under invalsåret genomgå obligatorisk TP utbildning, TPU. TP som ej genomgår
TPU under sitt första medlemsår förlorar sitt medlemskap som TP och erhåller kategori NA.
PGAs styrelse kan om synnerliga skäl föreligger ge anstånd till TPU ett år, en gång.
Undantag. Person med kort på PGA Tour, LPGA Tour, Damernas och Herrarnas
Europatourer. Dessa kan efter ansökan eventuellt erhålla dispens från TPU.

Ny skrivning
Med Tournament Player,TP, (TP1, TP2, TP3) i PGA förstås;
Person som yrkesmässigt deltar i golftävlingar med prispengar samt uppfyller något av de
krav på ranking som styrelsen beslutar om. Då spelaren ej längre uppfyller krav på ranking
upphör medlemskapet i föreningen och spelaren erhåller kategori NA.
Medlemskap som TP kan erhållas efter skriftlig ansökan under förutsättning att följande
uppfylls;
Att personen är svensk medborgare eller mantalsskriven i Sverige, och
att personen uppfyller något av de krav på ranking som styrelsen beslutar om,
samt
att personen vid invalstillfället innehar högst det handicap som fastställs såsom övre gräns
av PGAs styrelse.

Nuvarande skrivning
PGA Golf Manager

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

Ny skrivning
Med PGA Manager Professional, (GPQ) förstås;
Svensk medborgare som genomgått och godkänts vid Golfens HögreTränarutbildning (HTU)
och/eller Golfens Klubbchefsutbildning, alternativt utbildning som av PGA of Sweden
bedöms likvärdig, eller som kan påvisa motsvarande kompetenser samt besitter lång
yrkeserfarenhet kan erhålla medlemskap som PGA Manager Professional.
Utländsk medborgare som genomgått och godkänts vid HTU och/eller Golfens
Klubbchefsutbildning, alternativt utbildning som av PGA of Sweden bedöms likvärdig, eller
som kan påvisa motsvarande kompetenser och besitter lång yrkeserfarenhet, kan erhålla
medlemskap som PGA Manager Professional under förutsättning av att man är skriven eller
verksam i Sverige
och
vid ansökningstillfället uppfyller spelstandardkravet för TAU
PGA Manager Professional har rätt till aktivt medlemskap under två år utan att utöva
medlemskvalificerande verksamhet inom golfnäringen.

Styrelsens förslag 3 till Årsmötet 2021 – Ändring i stadgarnas bilaga A
Nuvarande skrivning

Medlems Skyldigheter och Rättigheter
Medlem (HC, HM, CPM, PGA GM, Q-Tr, TP, SM, SSM)
•
•
•
•
•
•
•

har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
har rätt till information om PGAs verksamhet
skall följa PGAs stadgar och de beslut som fattas av PGAs organ
får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet
har inte rätt till del av PGAs behållning eller egendom vid upplösning av PGA
har rösträtt
erhåller PGAs digitala medlemskort vilket aktiveras efter det att medlem fullgjort följande
åtgärder: erlagt avgift samt avgivit svar på från PGA utsänt faktadokument för uppdatering av
basuppgifter på medlemmens ”Mina sidor”.

Ny skrivning

Medlems Skyldigheter och Rättigheter
Medlem (HC, HM, GP, MP, TP, SM, SSM, Q-Tr*)

•
•
•
•
•
•
•

har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
har rätt till information om PGAs verksamhet
skall följa PGAs stadgar och de beslut som fattas av PGAs organ
får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet
har inte rätt till del av PGAs behållning eller egendom vid upplösning av PGA
har rösträtt* (*Qualified Trainee har ej rösträtt)
erhåller PGAs digitala medlemskort vilket aktiveras efter det att medlem fullgjort följande
åtgärder: erlagt avgift samt avgivit svar på från PGA utsänt faktadokument för uppdatering av
basuppgifter på medlemmens ”Mina sidor”.

Styrelsens förslag 4 till årsmötet 2021- Ändring i stadgarna och dess bilagor
Ändring i Föreningens stadgar med dess bilagor.
Förslag;
Att på samtliga ställen i stadgarna och dess bilagor ändra skrivningen Club
Professional till Golf Professional samt PGA Golf Manager till PGA Manager
Professional.

Förslag till Medlems- och Serviceavgifter 2021

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

Valberedningens förslag till styrelse för Verksamhetsåret 2021
Namn

Befattning

Förslag

Marcus Lindell

Ordförande

Omval ett år

Petter Bengtsson

Ledamot

Innehar mandat till 2022

Karolina Bohlin

Ledamot

Innehar mandat till 2022

Mats Enquist

Ledamot

Innehar mandat till 2022

Simone Westerberg Skoog

Ledamot

Nyval två år

Christer Dagman

Ledamot

Omval två år

Håkan Svensson

Distriktsrepresentant

Omval ett år

Peter Hansson har avböjt omval

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

Förslag
Omval ett år
Omval ett år
Omval ett år

PRESENTATION AV SIMONE WESTERBERG SKOOG
Simone Westerberg har spelat golf sedan barnsben med Falun-Borlänge GK som sin
moderklubb. Hon fastnade tidigt för sporten men prioriterade som ung gymnastiken.
Passionen för golf har dock hela tiden funnits där och hon har alltid hittat vägar för att få tid
för golfen trots små barn och mycket arbete.
Genom olika uppdrag och ett genuint golfintresse har hon skaffat sig kunskaper om
verksamhetens olika delar från banskötsel, anläggning, träning mm. till andra parametrar
som att få golfen att växa som idrott.
I sitt yrkesliv har Simone företagsledande positioner och då inom media- och digital
kommunikation. Hon har nyligen tillträtt en roll som nordisk VD för en medie- och
kommunikationsbyrå samt ansvarar för en koncernstruktur i Sverige inom samma byrågrupp,
IPG mediabrands i Sverige som omsätter ca. 1 miljard per år.
Det är lite av ett signum att hon passar väl i bolag och organisationer som står inför större
förändring, eller vid nyetablering av bolag som vill in på den nordiska marknaden. En av
anledningarna är att hon ser sig som en visionär och strateg men även tycker om att
implementera och utföra.
Simone är med och driver ett litet entreprenörsbolag, Green Queens Golf, som arbetar med
golfutveckling för kvinnor i ålderskategorin 22-55 år. De vill skapa mötesplatser och hjälpa
golfklubbarna att attrahera, rekrytera och behålla denna målgrupp genom att tänka nytt.
Simone arbetar också i Österåkers Golf ABs styrelse. Klubben är inne i en stor
förändringsresa då en vanlig klubb är på väg att bli ett landmärke på den svenska
golfarenan. Hon har bidragit med sin erfarenhet kring kommunikation och marknadsföring i
kombination med en klar uppfattning om vad golfen som bred idrott skall bidra med i
Sverige.
Genom ett styrelseuppdrag i Svenska Gymnastikförbundet har hon fått bra insyn och
förståelse för hur det är att verka i ett av de större förbunden.
Valberedningen anser att Simone har mycket att bidra med i PGAs styrelsearbete med sina
breda erfarenhet från strategiskt styrelsearbete, förändringsprocesser samt media och
digital kommunikation.

BUDGET 2020 - UTFALL 2020 - BUDGET 2021
KKR
Resultatenhet

BUDGET -20 UTFALL-20 BUDGET-21

Föreningsavgifter
Kst 110

Medlemsavgift
Serviceavgift
Resultat

295
2 200
2 495

300
2 203
2 503

300
2 200
2 500

Drift & Utveckling IT
Kst 290

Intäkter
Kostnader
Resultat

39
-295
-256

-1
-320
-321

200
-370
-170

Distrikten
Kost 300-326

Intäkter
Kostnader
Resultat

225
-431
-206

165
-250
-85

225
-431
-206

Utbildning
Kst 400-410

Intäkter
Kostnader
Resultat

1 553
-1 206
347

1 666
-1 297
369

2 316
-1 737
579

Tävling
Kst 700

Intäkter
Kostnader
Resultat

539
-1 070
-531

253
-667
-414

284
-872
-588

Avtal
Kst 141-141

Intäkter
Kostnader
Resultat

2 132
-231
1 901

1 980
-206
1 774

1 940
-193
1 747

PGA produkter
Kst 120-129

Intäkter
Kostnader
Resultat

1 477
-1 377
100

1 459
-1 364
95

1 477
-1 377
100

Juridisk service
Kst 210

Intäkter
Kostnader
Resultat

0
-173
-173

0
-100
-100

0
-173
-173

Marknadsbearbetning
Kst 230-232

Intäkter
Kostnader
Resultat

0
-219
-219

0
-158
-158

70
-228
-158

Medlemsservice
Kst 240

Intäkter
Kostnader
Resultat

0
-354
-354

72
-409
-337

165
-425
-260

3 104

3 326

3 371

Transport till sid 2

KKR

Transport fr sid 1

BUDGET-20 UTFALL-20 BUDGET-21
3 104
3 326
3 371
0
0
8
-118
-75
-84
-118
-75
-76

Utland
Kst 280

Intäkter
Kostnader
Resultat

Administratin & Drift
Kst 800

Intäkter
Kostnader
Resultat

492
-3 126
-2 634

499
-2 883
-2 384

496
-3 507
-3 011

Årsmöte
Kst 830

Intäkter
Kostnader
Resultat

0
-114
-114

0
-106
-106

0
-77
-77

Styrelse
Kst 840

Intäkter
Kostnader
Resultat

0
-165
-165

3
-108
-105

0
-137
-137

RESULTAT FÖRE AVSKR.

73

656

70

Avskrivningar byggnader

-48

-48

-48

Avskrivningar anläggningstillgångar
Nedskrivning varulager

-18

Konstaterade Kundförluster
RÖRELSERESULTAT

25

590

22

Värdepappersförsäljning
Finansiellt netto
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-411
25

179

22

Upplösning av periodiseringsfond
Resultat enl RR
Avsättning till periodiseringsfond
Skatter
REDOVISAT RESULTAT

-85
25

94

22

