
Årsberättelse med 
Årsmöteshandlingar 2021



ÅRETS VINNARE 2021

PGA Mästerskapen damer, PGA Championship by Trelleborgs Kommun

Segrare Maja Stark

PGA Mästerskapen herrar, PGA Championship Landeryd Masters

Segrare Christopher Feldborg- Nielsen

PGA Club Pro Mästerskapen by Volkswagen

Herrar: Mathias Edberg
Damer: Alexandra Lennartsson
Seniorer: Niclas Arwefjäll
Senior Plus Peter Dahlberg

PGA 4-Ball Championship by Titleist

Lag: Pontus Leijon/Jacob Bengtsson

PGA Junior Championship by Titleist

Flickor: Kajsalotta Svarvar
Pojkar: Kevin Dahlberg

PGA Future Fund Stipendiater 2021

Frida Kinhult Vincent Norrman
Maja Stark
Linn Grant

PGA of Sweden Club Pro of the Year 2020

Thomas Lindström, Ringenäs GK



KALLELSE
Medlemmarna i PGA of Sweden kallas härmed till ordinarie Årsmöte på Hotel Tylösand i
Halmstad, torsdagen den 10 mars 2022 kl. 18.30

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd. 
3. Fråga om mötet behörigen utlysts.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Val av ordförande för mötet.
6. Val av sekreterare för mötet.
7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera 

mötesprotokollet.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
9. Styrelsens årsredovisning, resultat och balansräkning, för det senaste räkenskapsåret.

10. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets / 
räkenskapsåret. 

11. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årets resultat i 
enlighet med balansräkningen.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tiden revisionen avser.
13. Behandling av eventuella förslag och i rätt tid inkomna motioner.

a) Styrelsens förslag 1 till Verksamhetsinriktning för åren 2022 - 2024.
b) Styrelsens förslag 2, ändring i stadgarna och dess bilagor.
c) Styrelsens förslag 3, Hedersmedlemskap i PGA of Sweden.
d) Inkommen motion 1.

14. Fastställande av avgifter för verksamhetsåret 2022.
15. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2022.
16. Val av ordförande i styrelsen för tiden intill nästa årsmöte. 

Ordförande under 2021 har varit Marcus Lindell.
17. Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år.

Mandattiden utgår för Karolina Bohlin, Petter Bengtsson och Mats Enqvist.  
18. Val av en styrelseledamot för en tid av två år på Distriktsmandat. 

Distriktsrepresentant i styrelsen under 2021 har varit Håkan Svensson.
19. Val av två revisorer, jämte en suppleant, för en tid av ett år.
20. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
21. Övriga frågor.
22. Mötets avslutande.



Årsredovisning

för

Professional Golfers´ Association of Sweden

Org. nr. 813600-2014

Verksamhetsåret

1 januari 2021 – 31 december 2021

STYRELSE
Sedan årsmötet den 18 mars 2021 består styrelsen av följande ledamöter:

Mandatperioden utgår vid årsmötet:
Ordförande: Marcus Lindell 2022

Vice ordförande: Mats Enquist 2022

Ledamöter: Petter Bengtsson 2022

Simone Westerberg Skoog 2023

Christer Dagman 2023

Karolina Bohlin 2022

Håkan Svensson 2022

Adjungerade: Johan Hampf
Göran Eriksson (t o m 18/3)
Anna Svantesson (t o m 30/4)
Sofia Strindholm 

Revisorer: Per Larsson, Revisor 2022
Lina Svensson-Lagergren, Revisor 2022
Håkan Ahlqvist, Suppleant 2022

Valberedning: Sofia Edman, Patrik Skoog, David Leet 2022



 
KOMMITTÉER 
 
 
Juridiska kommittén:  Andri Reumert, Niklas Bång,  

  Johan Hampf  
 
 
Utbildningskommittén:  Sofia Strindholm, Mats Evensson, Ola Lindgren, Henrik 

Lisecke, Björn Sturehed, Fredrik Wetterstrand 
 
Marknadskommittén:   Christer Dagman, Simone Westerberg Skoog, Johan Hampf 
 
 
 
 

 

DISTRIKTSKOMMITTÉER  
 
 Ordförande   
 
Norr 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  
 
Administration   Anna Svantesson (t o m 30/4) 
   Eric Persson (fr o m 6/7) 

Andri Reumert, deltid 
    
     

MEDLEMMAR 
 
2021-12-31  
 
Kategori 
 

 
Antal               
+/- 
                        

 
Club Professional 

 
510 

 
+5 

 
PGA Golf Manager 

 
11 

 
+1 

 
Qualified Trainee 

 
28 

 
+1 

 
Trainee 

 
19 

 
+8 

 
Tournament Professional 

 
346 

 
+17 

 
Senior Member 

 
73 

 
+/- 

 
Super Senior Member 

 
53 

 
+4 

 
Honorary Chairman 

 
2 

 
+/- 

 
Honorary Member 

 
50 

 
+/- 

 
TOTALT 

 
1092 

 
+36 



PGAs organisation

Styrelsens årsredovisning för Verksamhetsåret
1 januari – 31 december 2021

INLEDNING
2021 blev ett år som fortsatt präglades av pandemin men där golfen åter visade på rekordsiffror. Det 
var ett högt tryck på golfbanor och anläggningar runt om i Sverige med mycket folk i omlopp. 
Även om restriktioner och smittspridningen var betydligt lägre under högsäsongen så vill PGAs 
styrelse åter 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.

Det stora intresset för sporten har även avspeglats med ökat tryck i PGAs verksamhet, inte minst 
inom området utbildning.  PGA har trots pandemin lyckats leverera en omfattande verksamhet 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
Restriktioner gjorde det omöjligt för föreningen att genomföra ett fysiskt möte därför hölls ett 
Ordinarie årsmöte digitalt den 18 mars. 

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.
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STYRELSEMÖTEN och KONFERENSER 
Styrelsen har under året haft 6 ordinarie samt ett konstituerande styrelsemöte. Utöver det har 
styrelsen haft två kortare avstämningsmöten. Styrelsens genomförde en strategikonferens 22-23 
november. En Distriktskonferens, där representanter från varje distriktskommitté träffas tillsammans 
med PGA personal, genomfördes 23-24  november.  
 
VERKSAMHET 
Kansliet bestod av Kanslichef/VD Johan Hampf, Anna Svantesson (fram till 30 april) och Sofia 
Strindholm och på timanställning, Andri Reumert. Eric Persson stärkte personalstyrkan från och med 6 
juni och Martin Hardenberger har en konsulttjänst på 40% från och med 1 juli.  
 
Styrelsen har under året, i enlighet med Verksamhetsplanen för åren 2021 till 2023 och 
kommunikationsplanen, startat och genomfört en rad aktiviteter. 
 
PGAs hemsida har under året löpande uppdaterats och fortsatt utvecklats. Söksidan, Hitta Din Pro, är 
fortsatt mycket välbesökt. En direkt länk till sidan finns på Grönt Kort portalen på Golf.se.  
 
Kansliet har under året fortsatt utvecklat kommunikationen. En översyn av vår kommunikationsstrategi 
och kommunikationsplan har gjorts och implementerats.  Ett externt nyhetsbrev har lanserats. Vi har 
haft ett fortsatt stort fokus på rörlig media. PGA Play klippen fortsätter att spridas. Dessa klipp har på 
YouTube visats närmare 100 000 gånger. Genom projektet #viärPGA har ytterligare ett antal filmer 
producerats där vi profilerar våra PGA medlemmar.  
Kommunikationen via sociala medier har varit framgångsrik. Antal följande ökar stadigt.  
 
Samarbetet mellan SGF och PGA har under verksamhetsåret varit fortsatt gott. Ett antal nya 
projektgrupper har under året skapats. Den beredskapsgrupp bestående av personer från SGF, GAF, 
SGA och PGA som skapades när pandemin bröt ut har fortsatt varit aktiv. 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 det har Johan löpande möten med Marcus Norman, sportchef på SGF samt Gunnar 
Håkansson, SGFs generalsekreterare.  
Sofia Strindholm är även ansvarig för PGAs utbildningskommitté där även representanter från SGF 
finns. 
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 
fem företag med Official Product branding.  Av dessa är en Officiell partner, ett Winter Home och två 
Official Product tillkomna under året.   



 
Marknadskommittén har haft två möten under året samt löpande kontakt. Analyser av 
sponsormarknaden, framtagandet av fokusområden för framtida partners. Ett arbete av paketering 
och varumärkesanalys 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. PGA har även ett nära samarbete med PGA of America och PGA GB & I i varumärkesfrågor. 
Bevakningsarbetet har under året varit relativt lugnt. Ett fall har fångats upp under året varav fallet 
förmedlades vidare till PGA of A och  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 säkerställer samt ser över löpande 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 området utbildning har aktiviteten varit mycket hög. Intresset för TAU och HTU har vuxit kraftigt 
och vi har ett större antal deltagare än på mycket länge.  Sofia tillsammans med 
utbildningskommittén har genomfört större översyn och utvecklingsarbete både beträffande TAU och 
HTU men även vårt fortbildningssystem. En uppdaterad utbildningsplan har lanserats.  
Anpassningsförmågan till gällande pandemirestriktioner har varit mycket hög och trots mycket 
osäkerhet och utmaningar att leverera fysiska träffar har ett stort antal fortbildningar genomförts i 
enlighet med den nya planen.  
 
Inom området Tävlingar genomfördes samtliga tävlingar i enligt med planen. Till året genomfördes 
ett antal namnändringar i vårt tävlingsprogram.  PGA Mästerskapen för herrar och damer, hade båda 
höga prissummor. Herrarnas mästerskap ingick i Moregolf Mastercard Tour och Nordic Golf League. 
Damernas ingick i LETAS och Nordic Golf Tour. Club Pro Mästerskapen spelades i fyra klasser på 
PGA Sweden National. PGA 4-Ball Championship spelades också på PGA of Sweden National. 
För tionde gången arrangerade PGA även en elittävling för Juniorer, PGA Junior Championship i 
samarbete med Titleist. Utöver dessa så spelas ett stort antal distriktstävlingar. 
Arbetet med utveckling av vår populära juniortävling PGA Junior ProAm inledes och landade i ett 
unikt samarbete med Trelleborgs Kommun. Tävlingen spelas åter under 2022.  Samarbetet innefattar 
även en större satsning på tävling, juniorrekrytering samt kompetensutveckling inom juniorgolf. 
 
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 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  



 
Johan Hampf ingår även I ett större EU finansierat projekt, EDUGOLF, med syfte att kartlägga 
golfbranschens nuvarande och framtida behov samt framtagande av kompetenskriterier samt läromål. 
 
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 
634 023 kronor. Budgeterat resultat var en vinst på 22 000 kronor. 
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 1 716 144 kronor.  
Utöver ägandet av aktierna i PGA Sweden National AB har ingen övrig verksamhets bedrivits. 
Bolagets eget kapital uppgår till 1 533 392 kronor inklusive aktieägartillskottet från år 2007 från 
Föreningen på 1 750 000. 
 
PGA FUTURE FUND UTBILDNINGSSTIFTELSE  
Stiftelsen redovisar för 2021 ett rörelseresultat efter skatt på 66 674 kronor och det egna kapitalet 
uppgår till 931 420 kronor. 
 
Utbetalda stipendier under verksamhetsåret uppgår till 325 000 kronor. 
 



PGA of Sweden
Org.nr 813600-2014

Styrelsen för PGA of Sweden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

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) 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 10 008 8 630 9 859 10 658 12 175
Resultat efter finansiella poster 864 178 389 88 440
Soliditet (%) 67 62 52 49 45

Förändring av eget kapital
Balanserat Årets Totalt

resultat resultat
Belopp vid årets ingång 5 492 640 93 574 5 586 214
Disposition av föregående
års resultat: 93 574 -93 574 0
Årets resultat 634 023 634 023
Belopp vid årets utgång 5 586 214 634 023 6 220 237

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 5 586 214
årets vinst 634 023

6 220 237

disponeras så att
i ny räkning överföres 6 220 237

6 220 237

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



PGA of Sweden
Org.nr 813600-2014

Resultaträkning Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

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

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning 10 008 402 8 461 639
Övriga rörelseintäkter 288 291 168 272
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 10 296 693 8 629 911

Rörelsekostnader
Handelsvaror -1 549 460 -1 384 188
Övriga externa kostnader -4 630 961 -3 959 957
Personalkostnader 2 -2 777 541 -2 648 504
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar -48 453 -48 453
Övriga rörelsekostnader -16 270 0
Summa rörelsekostnader -9 022 685 -8 041 102
Rörelseresultat 1 274 008 588 809

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 89 355
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och
kortfristiga placeringar -405 000 -405 000
Räntekostnader och liknande resultatposter -5 510 -5 956
Summa finansiella poster -410 421 -410 601
Resultat efter finansiella poster 863 587 178 208

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -25 000 0
Summa bokslutsdispositioner -25 000 0
Resultat före skatt 838 587 178 208

Skatter
Skatt på årets resultat -204 564 -84 634
Årets resultat 634 023 93 574



PGA of Sweden
Org.nr 813600-2014

Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3, 4 2 563 859 2 612 312
Inventarier, verktyg och installationer 5 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 563 859 2 612 312

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 6 900 000 1 275 000
Fordringar hos koncernföretag 7 444 937 444 937
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 8 100 000 100 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 10 000 40 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 454 937 1 859 937
Summa anläggningstillgångar 4 018 796 4 472 249

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.
Råvaror och förnödenheter 124 505 127 539
Summa varulager 124 505 127 539

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 178 862 149 267
Övriga fordringar 124 196 119 210
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 325 420 300 996
Summa kortfristiga fordringar 628 478 569 473

Kassa och bank
Kassa och bank 5 289 551 4 619 045
Summa kassa och bank 5 289 551 4 619 045
Summa omsättningstillgångar 6 042 534 5 316 057

SUMMA TILLGÅNGAR 10 061 330 9 788 306



PGA of Sweden
Org.nr 813600-2014

Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 5 586 214 5 492 640
Årets resultat 634 023 93 574
Summa fritt eget kapital 6 220 237 5 586 214
Summa eget kapital 6 220 237 5 586 214

Obeskattade reserver 10
Periodiseringsfonder 628 000 603 000
Summa obeskattade reserver 628 000 603 000

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 11 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 016 910 493 803
Skatteskulder 118 092 0
Övriga skulder 136 925 280 148
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 941 166 2 825 141
Summa kortfristiga skulder 3 213 093 3 599 092

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 061 330 9 788 306



PGA of Sweden
Org.nr 813600-2014

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:

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 2%
Inventarier, verktyg och installationer 20%

Not 2 Medelantalet anställda
2021 2020

Medelantalet anställda 3 3

Not 3 Byggnader och mark
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 226 050 3 226 050
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 226 050 3 226 050

Ingående avskrivningar -613 738 -565 285
Årets avskrivningar -48 453 -48 453
Utgående ackumulerade avskrivningar -662 191 -613 738

Utgående redovisat värde 2 563 859 2 612 312

Not 4 Ställda säkerheter
2021-12-31 2020-12-31

Fastighetsinteckning 2 685 000 2 685 000
2 685 000 2 685 000



PGA of Sweden
Org.nr 813600-2014

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 288 454 288 454
Försäljningar/utrangeringar -288 454 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 288 454

Ingående avskrivningar -288 454 -288 454
Försäljningar/utrangeringar 288 454 0
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -288 454

Utgående redovisat värde 0 0

Not 6 Andelar i koncernföretag
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 850 000 1 850 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 850 000 1 850 000

Ingående nedskrivningar -575 000 -200 000
Årets nedskrivningar -375 000 -375 000
Utgående ackumulerade nedskrivningar -950 000 -575 000

Utgående redovisat värde 900 000 1 275 000

Not 7 Fordringar hos koncernföretag
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 444 937 444 937
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 444 937 444 937

Utgående redovisat värde 444 937 444 937

Kvarvarande belopp avser i sin helhet PGA Sverige AB.

Not 8 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 100 000 100 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 000 100 000

Utgående redovisat värde 100 000 100 000

Avser Svenska Golftourerna AB, org nr 556320-2380



PGA of Sweden
Org.nr 813600-2014

Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 150 000 150 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 150 000 150 000

Ingående nedskrivningar -110 000 -80 000
Årets nedskrivningar -30 000 -30 000
Utgående ackumulerade nedskrivningar -140 000 -110 000

Utgående redovisat värde 10 000 40 000

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

Not 10 Obeskattade reserver
2021-12-31 2020-12-31

Periodiseringsfond 2015 175 000
Periodiseringsfond 2016 135 000 135 000
Periodiseringsfond 2017 160 000 160 000
Periodiseringsfond 2018 133 000 133 000
Periodiseringsfond 2021 200 000

628 000 603 000

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

Långivare
Räntesats

%
Lånebelopp
2021-12-31

Lånebelopp
2020-12-31

Swedbank 2,3 0 0
0 0



Redogörelse från PGAs verksamhetsområden

UTBILDNING 2021

Organisation utbildning

PGAs utbildningskommitté

PGAs utbildningskommitté har under året inte genomfört några fysiska möten på grund av rådande 
pandemi. En nära dialog har ändå hållits löpande via telefon och digitala medier och har inte 
påverkat det löpande arbetet. 
Kommittén består av: PGAs utbildningschef (Sofia Strindholm), Matz Evensson (Frösåker GCC), Ola 
Lindgren (Swedish Golf Team, SGF), Henrik Lisecke (Glasrikets GK), Björn Sturehed (Landeryd GK), 
Fredrik Wetterstrand (Swedish Golf Team, SGF).

Möten sker löpande med Bosön som är en viktig samarbetspartner inom vår utbildning. Samarbetet 
har fungerat bra.

Genomförda utbildningar 2021

PGA Digital Summit – “Teaching Tomorrow”
PGA Digital Summit via Zoom genomfördes den 10-11 mars. Temat var Teaching tomorrow. 
Föreläsare var följande: John Novosel, Martin Borgmeier, Mikaela Parmlid, Mike Adams, Fredrik 
Wetterstrand, Ola Lindgren och Scott Cowx. Det var ca 200 deltagare

PGA Networking Summit – ”Focus on you”
Vår traditionsenliga Summit flyttades från vecka 10 till den 28-29 oktober på grund av pandemin. 
Under dessa två dagar var det stort fokus att ge tränaren/individen verktyg och kunskap som gynnar 
denne i sin roll som tränare och ledare. Föreläsare var följande: Anders Ekstrand, Jonas Jonason och 
Simon Elvnäs. Det var 117 deltagare som deltog.
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Golfens Klubbchefsutbildning 
Utbildningen har löpt på sedan hösten 2020 med 25 deltagare. Utbildningen genomförs i samarbete 
med IHM och av branschens organisationer PGA, SGF, GAF och SGA. Kurschefer vid samtliga 
tillfällen är Sofia Strindholm, PGA och Anna Tidén, GAF. Utbildningen har genomförts enligt tidsplan, 
även om det blivit några snabba omställningar till digitala föreläsningar/skeden på grund av då 
rådande restriktioner. Deltagarna examineras i februari 2022. 
 
Professionell Caddie 
En utbildning genomfördes i samband med PGA Club Pro Championship med 8 deltagare med 
Magnus Andersson som kurschef. 
 
Erfautbildningar (Centrala distriktsutbildningar) 
 

- Swedish Golf Team: 
Vi samordnade två stycken uppskattade Erfautbildningar tillsammans med Swedish Golf Team. En på 
Falkenbergs GK och en på Landeryds GK. Totalt deltog 24 deltagare. 
 

- Ground & Pound: 
Under 2021 samordnade vi tillsammans med Ronnie Andersson och John Hellström en Erfautbildning 
i kraft och dess kompletterande utrustning i kraftplatta och 3D utrustning under två tillfällen. Totalt 
deltog 24 deltagare. 

- Kraftens påverkan på svingrörelsen: 
På Frösåker GCC och Ringenäs anordnades även en Erfautbildning tillsammans med Erik Blomqvist i 
kraftens påverkan av svingrörelsen. Totalt deltog 17 deltagare. 
 
Vidareutbildningar (VTU) 
Som en del i utvecklingen av PGA´s vidareutbildningsprogram så tillsattes två nya vidareutbildningar 
under 2021, dessa utbildningar ska sedan vara två av de fyra olika ”karriärsinriktningar” som 
deltagarna på HTU väljer under sitt tredje år på HTU-utbildningen. 
 
Golf & Fitness: 
Denna utbildning delas upp i två omgångar, level 1 och level 2. Golf & Fitness var under 2 dagar och 
arrangerades tillsammans med Jonas Jonason och Niklas Eriksson på Elitcenter i Malmö. Totalt under 
året deltog 16 deltagare. 
 
Spela & Träna: 
Denna utbildning är uppbygd på samma sätt som Golf & Fitness men är i det ”Coachande” 
karriärsspåret. Utbildningen arrangeras tillsammans med Fredrik Wetterstrand och Marcus Börjesson 
på Halmstad Golfarena. Totalt deltog 17 deltagare. 
 
TAU 
TAU stäcker sig över två skeden där det första är teoretiskt lagd och den andra praktiskt. Totalt 
påbörjade och slutförde 79 deltagare TAU under 2021. Att jämföra med 2020 års 44 deltagare. 
Kurschef var vid samtliga skeden var Sofia Strindholm, PGA 
 
HTU 
 
HTU 18-21 
17 elever examinerades under höstens PGA Networking Summit. Kurschef var Anders Johansson. 
Mentorer: Ingela Tisén, Niklas Eriksson och Robin Stålebring. 
 



 

HTU 19-22 
Klassen har 13 elever och har fortlöpt enligt plan. Deltagarna genomförde golfskolan i nov/dec på 
Novo Santi Petri efter omställning på grund av pandemin. Anders Johansson är kurschef och 
mentorer är Henrik Lisecke, Marcus Eidelöf och Peter Brattberg. Deltagarna examineras på PGA 
Teaching Summit 2022. 
 
HTU 20-23  
Ingen ny klass startade under 2020.  
 
HTU 21/24 
Ny klass startade i april 2021 med 32 deltagare och har fortlöpt enligt plan. Anders Johansson är 
kurschef och mentorer är Erik Andersson, Håkan Svensson, Emma Dantorp, Birger Kjellstedt, 
Christoffer Wahlgren och Robin Stålebring. 
 
HTU 22/25/Mentorutbildning 
Ny klass beräknas starta i april 2022 med en planerad mentorutbildning i anslutning till kursstarten. 
 
Ämneslärarkonferens 
Under hösten har vi haft en två dagar konferens tillsammans med ämneslärare, utbildningskommittén 
och kurschefen för HTU. Dessa dagar tillbringades på Bosön där planen för de kommande HTU-
klasserna lades och strukturen får vårt vidare arbete med att implementera den nya kursplanen (2020 
års utvärdering och utvecklingsarbete). 
 
 
JURIDISKA KOMMITTÉN 
 
Kommittén har inte heller under kalenderåret 2021 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. 
Kommitténs arbete har även under åretstöttats av Niklas Bogefors vid ett fler tal tillfällen.  

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 och genom kansliet 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. 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 arbetat med frågan om moms på golfundervisning i simulatormiljö. Frågan blir 
alltmer aktuell med den ökande trenden av spel och träning i golfsimulerade miljöer.  

 
 



 

TÄVLING 
 
Den operativa verksamheten av Swedish Golf Tours har även i år outsourcats till SGFs tävlingskansli. 
Dialoger har hållits under året där vi analyserat och utvärderat tourerna.  
 
Damernas och Herrarnas PGA Mästerskap, spelades på Tegelberga Golfklubb respektive Landeryds 
GK, Vesterby.  
Damernas Mästerskap ingick i Swedish Golf Tour och LETAS och hade en prissumma på 55 000 
Euros. Segrade gjorde Maja Stark, Abbekås GK. 
Herrarnas Mästerskap ingick i Swedish Golf Tour och Nordic League och hade en prissumma på 600 
000 SEK. Segrade gjorde Christopher Feldborg Nielsen.  
 
PGA Club Pro Mästerskapen by Volkswagen (tävlingen har fått nytt namn från och med 2021), spelades 28 
– 30  september på PGA Sweden National, Lakes Course. Mästerskapet spelas i fyra klasser, Damer, Herrar, 
Seniorer samt Senior+. 
Damklassen vanns av Alexandra Lennartsson. Mathias Edberg vann herrklassen. Niclas Arwefjäll segrade i 
Senior klassen och senior+ klassen gick Peter Dahlberg segrande ur.   
Den totala prissumman uppgick till 170 000 kronor.  
 
PGA 4-Ball Championship by Titleist (tävlingen har fått nytt namn från och med 2021) spelades på PGA of 
Sweden National Links Course, den 7-8 juni. Segrade gjorde Pontus Leijon och Jacob Bengtsson. 
Prissumman uppgick till 135 000 kronor.  
 
Tävlingen CPG International Teams Championship spelades i Portugal på Penina Hotel & Golf Resort 
den 30 november – 2 december.  Sveriges lag med Alexandra Lennartsson, Mathias Edberg och 
Fredrik Larsson kom på en delad 10e plats. Segrare gjorde Italien.  
 
PGA Junior ProAm spelades inte med anledning av pandemin. Under årets har ett uppdaterat 
koncept kring tävlingen skapats och en ny partner för tävlingen har skaffats i form av Trelleborgs 
Kommun. Tävlingen spelas igen 2022 och då under namnet PGA Junior ProAm – Vägen till 
Trelleborg.  
 
PGA Junior Championship by Titleist, som är en scratchtävling över 36 hål för juniorer, spelades den 
6 augusti på PGA Sweden National, Lakes Course. Båda klasserna i denna mycket populära tävling 
var åter fulltecknade med reservlistor som följd. Vann gjorde Kajsalotta Svarvar i flickklassen och 
Kevin Dahlberg i pojkklassen.  
 
 
MEDLEMSINFORMATION 
 
Under året har vi stärkt kansliet med Martin Hardenberger genom en 40% konsulttjänst.  
 
En uppdaterad kommunikationsstrategi och plan har arbetats fram och implementerats. 
 
Under året har vi fortsatt fokusera på 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.  
Ett externs nyhetsbrev har skapats och skickats ut vid ett antal tillfällen. 
 
Vi har samverkat med den nya golftidningen – Svenskt Golf Magazin där PGA och vår verksamhet fått 
redaktionell exponering.  



 

 
PGAs hemsida har uppdateras frekvent under året.  
 
Sammanlagt har 57 Newsletters/E-mail gått ut till medlemmarna.  
 
Beträffande Facebook hade vid årsskiftet 3 545 personer valt att ”Gilla” PGA. Facebook gruppen 
PGA of Sweden - Members Only, hade 625 följare och på Instagram har PGA 2 086 följare.  
 
Även på Distriktsmöten och på Distriktens hemsidor har information givits medlemmarna.  
Representanter från PGA har deltagit på SGFs Årsmöte, vid andra SGF sammankomster, och vi har 
medverkat i SGFs programserie Pitch.  
 
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, nio Officiella partners, ett Winter Home’s samt 
fyra företag där samarbetet varit så kallad ”branding”.   
 
Marknadsgruppen har haft två möten och ett arbete med att analysera och paketera PGAs 
erbjudanden till partners har inletts. 
 
Avtalen med VW, Acushnet, Range Servant, Sky Caddie, Söderberg och Partners, GV Sport, Ligma, 
Custom golf Scandinavia, PMR löper ut till 2021. Av dessa är samtliga avtal omförhandlade eller är 
under slutförhandling förutom PMR som avslutas.   
Ny Officiell Partners blev Capto Golf som börjar gälla 2022.  
DeWizz är ny Official Product och vi har utvecklat vårt samarbete med Acushnet med ett tilläggsavtal 
gällande FJ.  
Den Grekiska anläggningen, Costa Navarino, kommer vara PGA of Sweden Preferred Golf destination 
från och med 2022.  
Ett större samarbete med Trelleborgs kommun initierades och börjar gälla under 2022.  
 
Genom samarbetet med Provins Insurance har varje medlem en olycksfallsförsäkring som ingår i 
medlemsavgiften.  
 
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.  Ett har uppmärksammats och skickats vidare till PGA of America och PGA GB&I för fortsatt 
handläggning.  
 
 
INTERNATIONELLT SAMARBETE 
 
I CPG´s styrelse är PGA of Sweden representerade genom Johan Hampf som ordinarie ledamot.  
Styrelsen hade 6 digitala möten, därefter ett 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 2021 har PGA tillsammans med EOSE – European Observatoire of Sport and Employment, 
CPG samt en rad andra europeiska organisationer fortsatt projektet EDUGOLF. Projektet syftar att 
analysera och kartlägga golfbranschens nuvarande och framtida behov, ta fram krav- och 
kompetensprofiler som sedan ligger till grund för framtagande av läromål. 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 samt CPG.

PGA har vid ett antal tillfällen varit i kontakt med R&A i arbetet med nya amatörbestämmelser
genom digitala arbetsmöten. PGA har även via PGA World Alliance varit aktivt delaktiga i arbetet. 

Under 2021 har PGA Word Alliance inte haft några officiella möten. PGA har löpande direktkontakt 
med de större PGA:erna. 

På CPG’s Annual Congress som genomfördes i månadsskiftet november-december deltog Marcus 
Lindell och Johan Hampf

Verksamhetsberättelser från Distrikten
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DISTRIKT SYD 
 
Under säsongen 2021 har PGA Distrikt Syd genomfört två tävlingar, en Pro-Am tillsammans med 

Distrikt Väst, en utbildningsträff och matchen mot Distrikt Väst. Två tävlingar, vår Four-Ball och Grants 

Klubba, blev inställda på grund av vårens tävlingsförbud. 

I våra egna tävlingar har följande spelare segrat: Christoffer Wahlgren i singeltävlingen på Vasatorp 

och David Leet i DM på Torekov. 

Totalsegrare i årets Order of Merit, och vinnare 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.  

Vår årliga match mot PGA Väst spelades under två höstdagar på Näsets alla tre banor, Ljunghusen, 

Flommen och Falsterbo.  Matchen spelades för trettionde gången och under ledning av Kapten Måns 

Lundberg kunde Syd vinna tillbaka bucklan. Slutresultat blev 14-10. Singelmatcherna spelades i den 

starkaste vind de flesta deltagare har upplevt.  

I slutet av november hölls ett mycket uppskattat Höstmöte på Bokskogen. Där kunde 40 deltagare 

lyssna på Fredrik Tillgren, Markus Westerberg, Mark Dewdney och Peter Hanson. Då hölls också årets 

medlemsmöte. 

Under säsongen har ca. 49 olika PGA Pros, Assistenter och Tävlingspelare från Distrikten deltagit i 

våra aktiviteter. 

Vi vill tacka Titleist Footjoy för deras fortsatta stöd vid Pro-Amen 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 2021 

David Leet, Caroline Condrup, Christoffer Wahlgren, Andres Waldh och Petter Bengtsson. 

 

 



 

DISTRIKT MITT 
 
Under säsongen har vi genomfört 2 st distrikts utbildningar samt en tävling. 
 
Ground and pound med John Hellström och Ronnie Andersson samt kraftens påverkan på 
golfsvingen med Eric Blomkvist. 
 
PGA Mitt Dm avgjordes på Öregrund GK den 2/8 och där stod Fredrik Hedlund som vinnare. 
 
I PGA club pro Championship så ställde 9 spelare upp från PGA mitt och Mattias Edberg Kårsta GK 
tog hem herrklassen. 
 
Årsmöte och julbord 1/12 på Västerås GK där planerade verksamheten för 2022. 
 
Kommitteens sammansättning för 2022. 
Peter Thelin  
Fredrik Hellsten 
Greger Axelsson 
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 tävlingsansvariga Henrik Allén Oltegen och Henrik Staff. Kommittén har 
kontinuerlig kontakt via mail- och telefon samt avstämningar i form av digitala möten i samband med 
aktiviteter. Ordförande Marcus tillsammans med tävlingsansvarig Henrik Staff har deltagit på 
distriktkonferensen, som genomfördes 23-24 november i Båstad tillsammans med övriga distrikt och 
PGA centralt.  
 
Utbildning 
Den 17 september hade vi en distriktsträff på Falkenbergs GK.  
Ola Lindgren och Niclas Fasth delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter ifrån SWGT. Temat 
för dagen var landslagsuppdatering samt praktisk utbildning på närspel. 
Peter Brattberg informerade om sin nya roll i förbundet som sportrådgivare. 
 
Den 15 december håller vi årsmöte där vi också kommer ha en föreläsning av Thomas Lindström, ”Att 
coacha individer & lag i såväl framgång som motgång”  
Vi kommer även ha utbildning och introduktion i verktyget Golfbox ProPlanner med Henrik Staff 
 
PGA centralt testade i år en höst-”Teaching Summit”. Årets fokus var oss själva med temat: Focus On 
You. 
 
Tävling 
Målet för året var att genomföra 5 ”egna” tävlingar samt 2 tillsammans med Syd och 2 centralt från 
PGA. 
Vi blev tvungna att stryka de första två omgångarna (Lycke Gcc & Hofgården GK) pga pandemin. 



 

Men vi genomförde sedan alla andra tävlingar utan problem och med respekt för pandemin. 
 
I tävlingskalendern fanns även PGA 4-ball Championship by Titleist samt PGA ClubPro Championship 
på PGA Sweden National.  
 
Årets första tävling spelades på Borås GK (vinnare Amanda Jakobsson),följt av DM som spelades på 
Vallda GK (vinnare Raimo Sjöberg), Dagsholm GK (vinnare Anders Claesson) och ProAm på Halmstad 
GK (vinnare Philip Magnusson) & (vinnande lag leddes av Caroline Skager). 
 
I PGA 4 Ball Championship (by Titleist) så rensade väst i resultatlistan genom att ha 7 av de 10 bäst 
placerade spelarna från distriktet. Pontus Lejon ingick i det vinnande laget och Raimo Sjöberg 
tillsammans med Henrik Allén Oltegen knep en andra plats. Förra årets vinnare Sofia Edman slutade 
på en delad fjärde plats med Anders Claesson och Marcus Warenius. 
 
Club Pro Championship spelades på PGA Sweden National Lakes Course. Robert Johansen var bästa 
västare med en femte placering i herrklassen, förra årets vinnare Caroline Skager knep en tredje plats 
i damklassen, i Senior herrklassen tog Johan Klubb en fin tredje plats, Supersenior plus blev Robert 
Heyman tvåa.  
 
Anders Claesson tog för tredje året i rad hem Order of Merit för PGA Väst 2021. Tvåa blev Henrik 
Allén Oltegen följd av Raimo Sjöberg på tredje plats.  
 
 
Ryder Cup mot distrikt Syd som detta året firade 30 års jubileum spelades i år nere på Näset. Vi fick 
uppleva precis hur svårt det kan vara att spela golf på Sveriges sydligaste udde i oktober. Tävlingen 
avgjordes på alla de tre banorna, Flommen, Falsterbo och Ljunghusens. Tyvärr så var Syd det bättre 
laget i år. Slutresultatet skrevs till 14-10. Bucklan är på tillfälligt besök i Syd och vi kommer göra allt vi 
kan för att få hem den till väst igen nästa år.   
 
Deltagande 
Totalt har 33st olika spelare deltagit i någon av månadstävlingarna. Detta är en ökning med +10% 
jämfört med 2020. 
Vi har under året haft 88st starter av deltagare från PGA Väst. 
 
Information 
Medlemmarna har fått information om distriktets verksamhet genom hemsidan, distriktets Facebook-
sida och mail-utskick. Tävlingsresultat och Order of Merit har uppdaterats regelbundet på distriktets 
Facebook-sida. 
 
För distriktet 
 
Marcus Warenius 
Sofia Edman 
Raimo Sjöberg 
Henrik Staff 
Henrik Allén Oltegen 
 
 
 
 
 



 

DISTRIKT STOCKHOLM 

Verksamhetsberättelse PGA Stockholm 2021 
 
Distriktsverksamheten 2021 i Stockholm planerades att innehålla ett flertal träffar 
med olika utbildningar och tävlingar men nuvarande pandemi gjorde att vi ställde in 
större delen av planerat program. 
 
Utbildning 
Planerad fortsättning på 2020 års träff med SwGT var planerad till 17/8 men ställdes 
in pga. För få anmälda. De som var anmälda blev erbjudna att deltaga på Landeryd i 
September. 
 
Tävling 
Vi spelade en av planerade fyra distriktstävlingar och då på Arninge GK i september. 
Vinnare blev Linus A Karlsson och Lars Tingvall. 
 
Kommittén 2021 
Tävling: Linus A Karlsson 
Utbildning: Per Johansson 
Ordförande: Johan Tärnström 

 
 
DISTRIKT NORR  
 
DM spelades i Östersund i mitten av september och spelplatsen Östersund Frösö golfklubb. 
Tävlingen spelades över 36 hål där första 18 hålen även räknas som Ulf Andersson Memorial. Totalt 
deltog 14 spelare. 
Vinnare av båda tävlingarna blev Ulf Norrby, Ljusdal. 
 
Utbildningsveckan brukar genomföras vecka 6 i Åre. I år ställdes den in på grund av Corona. 
Årsmötet hålls i vanlig ordning vecka 6 och det genomfördes digitalt. Mötet valde in Tobias Grundin 
som utbildningsansvarig och Jonas Larvia som tävlingsansvarig i PGA Norr distriktskommitté.  
 
En distriktsutbildning (Kraftens påverkan på rörelsen) som planerades till 18 juni fick ställas in på 
grund av för få deltagare. 
 
Christian Mattfolk 
Ordförande PGA Norr 
Veckefjärdens GC 
 
DISTRIKT ÖST 
 
För distrikt Öst föreligger ej någon verksamhetsberättelse 
 
 
 
 
 



Styrelsens förslag 1 till Årsmötet 2022

Verksamhetsinriktning 2022-2024 med fokus och prioriterade områden för 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 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.  

 
 
 
 

 
 



PGA har en komplex, bred och omfattande verksamhet. Bilden nedan visar uppdelningen av våra 
verksamhetsområden som i sin tur avspeglas i vår befintliga verksamhetsinriktning. 

Vår verksamhetsinriktning är nedan uppdelad i respektive verksamhetsområde med tillhörande 
övergripande målsättningar. Vår VI stäcker sig över tre år men revideras och uppdateras årligen. 

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

Prioriterade områden 2022

För att tydligare visa på vilka strategiska viktiga prioriterade områden vi behöver fokusera på under 
det kommande året för att på bästa sätt verka i linje mot vår vision och syften, har styrelsen och
kansliet arbetat fram följande förlag:



Dess övergripande områden är nedbrutna i följande delområden: 

Vi har därefter identifierat ett antal nycklar inom respektive områden som vi skall använda oss av. 



Styrelsens förslag 2 till Årsmötet 2022 – Ändring i stadgarna

Distriktens föreslår årligen till valberedningen en person att besitta distriktsmandatet i styrelsen. 
Mandatet är ettårigt. 
Det tar tid att sätta sig in i styrelsearbetet. Ett år kan vara väl kort. Därför föreslår styrelsen att 
årsmötet beslutar om att ändra i stadgarna tiden på distriktsmandatet från ett till två år. 
Frågan har diskuterats med distrikten under distriktskonferensen och förslaget stöttades enhälligt. 

Nuvarande skrivning

22 § Punkt 13 C Styrelseledamot föreslagen av Distrikten för en tid av ett år.

Ny skrivning

22 § Punkt 13 C Styrelseledamot föreslagen av Distrikten för en tid av två år.

Styrelsens förslag 3 till Årsmötet 2022

Styrelsen föreslår härmed årsmötet att utse Mats Enquist till Honorary Member i PGA of Sweden.
Mats Enquist har verkat i PGAs styrelse sedan 2008 och varit föreningens vice ordförande sedan 
2010. Dessförinnan var Mats generalsekreterare för SGF mellan åren 2002-2008. Mats har genom sitt 
engagemang, gedigna kunnande och stora passion för golfsporten samt PGA, under många år verkat 
för att utveckla inte bara PGA utan även golfen i stort i Sverige. Mats har representerat PGA i SGTs 
styrelse under hela sin tid inom PGA. Han har under de senaste åren även engagerat sig för PGAs 
räkning i vår nationalarena, PGA Sweden National, styrelse och ägargrupp. Mats har genom sitt 
engagemang och insatser redan fått PGAs förtjänsttecken i guld. Mats är en förebild och har genom 
sitt förtjänstfulla engagemang starkt bidragit till att PGA har utvecklats till den organisation vi är idag. 
Styrelsen föreslår att vi på detta sätt visar vår stora uppskattning för honom och hans insatser för 
PGA.



 

Inkommen motion 1 
Motion och beslutspunkter till PGA of Swedens årsstämma 2022 
 
PGA of Sweden har enligt stadgarna två huvuduppgifter – ”att utbilda och upprätthålla en 
yrkeskunnig kår av Club Professionals och Tournament Players”. Idag har PGA en väl fungerande 
plattform för Club Professionals. Däremot saknas en plattform för Tournament Players, där man i 
PGAs regi och på affärsmässiga grunder kan skapa tävlingar för PGAs medlemmar – och det gäller 
alla ålderskategorier, damer som herrar. 
 
Idag finns ett samarbete mellan PGA of Sweden och Svenska Golfförbundet (SGF) genom Swedish 
Golf Tour (SGT), där tävlingar ska anordnas för PGAs medlemmar. Det samarbetet ska fortgå, men 
PGA Tournament Players behöver en egen plattform för att attrahera sponsorer och prispengar som 
för lovande golfspelare möjliggör att satsa helhjärtat på golfen, och medverka till att öka Sveriges 
närvaro på den internationella golfarenan. 
 
Beslutspunkter: 
• Vi vill att stämman beslutar om att utse en arbetsgrupp som utreder om formerna kring 
dagens samarbete mellan PGA och SGF i önskad utsträckning gynnar PGAs Tournament 
Players. 
• Vi vill att stämman beslutar om att Jarmo Sandelin ska ingå i arbetsgruppen. 
 
Med PGAs starka varumärke, meriterade golfspelare och svenskt näringsliv kan vi skapa ett 
konkurrenskraftigt spelarklimat och flytta fram positionen för dagens och morgondagens golfproffs. 
 
Vi stödjer motionen: 
Jarmo Sandelin, hedersmedlem i PGA of Sweden sedan 2001 
John Cocking, hedersmedlem i PGA of Sweden sedan 1988 
Robert Karlsson, hedersmedlem I PGA of Sweden sedan 2007 
Peter Hanson, hedersmedlem i PGA sedan 2011 
Johan Edfors, hedersmedlem i PGA sedan 2012 
Anders Forsbrand, hedersmedlem i PGA of Sweden sedan 1998 
Catrin Nilsmark, hedersmedlem i PGA of Sweden sedan 1998 
Caroline Hedwall, hedersmedlem i PGA of Sweden sedan 2012 
Joakim Haeggman, hedersmedlem i PGA of Sweden sedan 1998 
Mattias Grönberg, hedersmedlem i PGA of Sweden sedan 2012 
Joakim Sabel, klubbchef Sparren GK, PGA-medlem sedan 1985 
Fredrik Larsson, klubbchef Sörfors GK, PGA-medlem sedan 1986 
Steven Jeppesen, Club Professional Bjäre GK, PGA-medlem sedan 2003 
 
Styrelsen kommentar till motion 1.  
 
Styrelsen välkomnar motionen och anser att den går i linje med våra prioriterade fokusområden för 
2022. Det rimmar även väl med det arbete som redan är initierats.  
 
Styrelsen föreslår årsmötet att beslutat att bifalla motionen.  
 
Styrelsen kommer sedan ge kansliet uppgift att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda frågan där 
Jarmo Sandelin skall ingå.  
 



 

Förslag till Medlems- och Serviceavgifter 2022 
 
 
 
 
 

 
Kategori 

 

 
Medlems- 

avgift 

 
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 

 

 
 
 

 
2 000 

 

 
Trainee  
 

 
 

 
  1580 

 

 
395 

 
1975 

 
Tournament Player 
  

 
300 

 
1 580 

 

 
395 

 

 
2 275 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Valberedningens förslag till styrelse för Verksamhetsåret 2022 
 
 
 
Namn    Befattning   Förslag 
 
Marcus Lindell   Ordförande   Omval ett år 
 
Karolina Bohlin  Ledamot   Omval två år  
Petter Bengtsson  Ledamot   Omval två år 
Mats Enquist   Ledamot   Omval två år 
 
Christer Dagman  Ledamot   Innehar mandat till 2023 
Simone Westerberg Skoog  Ledamot   Innehar mandat till 2023 
 
Håkan Svensson   Distriktsrepresentant  Omval två år  
 
Valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter 
 
Namn    Befattning   Förslag 
Per Larsson, Auktoriserad revisor Revisor   Omval ett år 
Lina Svensson Lagergren   Revisor  Omval ett år 
Håkan Ahlqvist, Godkänd revisor Revisorssuppleant  Omval ett år 
 
För Valberedningen,  
 
Sofia Edman, Patrik Skoog, David Leet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BUDGET 2021 - UTFALL 2021 - BUDGET 2022 
KKR
Resultatenhet Budget-21 Utfall-21 Budget -22
Föreningsavgifter Medlemsavgift 300 303 303
Kst 110 Serviceavgift 2 200 2 231 2 231

Resultat 2 500 2 534 2 534
Drift & Utveckling IT Intäkter 200 0 300
Kst 290 Kostnader -370 -142 -353

Resultat -170 -142 -53
Distrikten                         Intäkter 225 151 206
Kost 300-326 Kostnader -431 -291 -386

Resultat -206 -140 -180
Utbildning                             Intäkter 2 316 3 122 4 198
Kst 400-410 Kostnader -1 737 -2 283 -3 771

Resultat 579 839 427
Tävling                                Intäkter 284 261 353
Kst 700 Kostnader -872 -864 -999

Resultat -588 -603 -646
Avtal                                              Intäkter 1 940 2 029 2 150
Kst 141-141 Kostnader -193 -138 -243

Resultat 1 747 1 891 1 907
PGA produkter                   Intäkter 1 477 1 556 1 665
Kst 120-129 Kostnader -1 377 -1 481 -1 552

Resultat 100 75 113
Juridisk service Intäkter 0 0 0
Kst 210 Kostnader -173 -34 -150

Resultat -173 -34 -150
Marknadsbearbetning Intäkter 70 0 20
Kst 230-232 Kostnader -178 -23 -148

Resultat -158 -23 -128
Medlemsservice Intäkter 165 47 177
Kst 240 Kostnader -425 -262 -377

Resultat -260 -215 -200

Transport till sid 2 3 371 4 182 3 624



KKR
Budget-21 Utfall-21 Budget -22

Transport fr sid 1 3 371 4 182 3 624
Utland Intäkter 8 14 14
Kst 280 Kostnader -84 -73 -98

Resultat -76 -59 -84
Administratin & Drift Intäkter 496 519 825
Kst 800 Kostnader -3 507 -3 207 -4 042

Resultat -3 011 -2 688 -3 217
Årsmöte Intäkter 0 0 0
Kst 830 Kostnader -77 -67 -105

Resultat -77 -67 -105
Styrelse Intäkter 0 0 0
Kst 840 Kostnader -137 -39 -123

Resultat -137 -39 -123
RESULTAT FÖRE AVSKR. 70 1 329 95

Avskrivningar byggnader  -48 -48
Avskrivningar anläggningstillgångar
Nedskrivning varulager
Konstaterade Kundförluster
RÖRELSERESULTAT 22 1 281 95
Värdepappersförsäljning
Finansiellt netto -416
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 22 865 95

Förändring av periodiseringsfond -25

Skatter -206

REDOVISAT RESULTAT 22 634 95



2022 är PGA Junior ProAm åter på spelschemat under namnet:

2021 års PGA mästare: 

Maja Stark och Christopher Feldborg -Nielsen




