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Professional Golfers´ Association of Sweden (PGA)
Allmänna bestämmelser
1§·

Ändamål
PGA har som ändamål
- att utbilda och upprätthålla en yrkeskunnig kår av Golf Professionals och
Tournament Players,
- att utveckla medlemmarnas yrkesstatus och tillvarata deras intressen,
- att profilera föreningen och dess medlemmar,
- att främja intresset för golfsporten,
- att verka för att golfens tradition och kultur upprätthålls utifrån spelets idé,
- att utveckla och förstärka föreningens internationella engagemang samt
- att självt eller genom hel- eller delägda bolag skapa, driva och äga
golfanläggningar.

2§·

Sammansättning
PGA består av de fysiska personer som har upptagits som medlemmar i föreningen.

3§·

Beslutande organ
PGAs beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. Därutöver har en
eventuellt utsedd Kanslichef/Verkställande Direktör rätt att fatta beslut i frågor
rörande den löpande förvaltningen.

4§·

Firmateckning
PGAs firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av Kanslichef/VD tillsammans med en
styrelseledamot samt av Kanslichef/VD ensam när det gäller den löpande
förvaltningen. Styrelsen äger även besluta att Kanslichef/VD tillsammans med i
organisationen anställd namngiven person äger rätt att teckna PGAs firma i vissa
fall.

5§·

Verksamhets- och Räkenskapsår
PGAs verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t o m 31 december.

6§·

Stadgetolkning
Uppstår fråga om tolkning eller tillämpning av dessa stadgar, bilagor till stadgarna
eller förhållande som inte är förutsett i stadgarna eller bilagorna, som är av
väsentlig betydelse för medlemmarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte
eller i trängande fall av styrelsen.

7§·

Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av
antalet avgivna röster.
För ändring av, till stadgarna hörande, bilaga A och B krävs beslut av årsmöte med
enkel majoritet. För ändring av, till stadgarna hörande, bilaga C krävs beslut av
styrelsen.
Förslag till ändring av dessa stadgar samt bilagor till stadgarna får skriftligen avges
av såväl medlem som styrelsen.

8§·

Upplösning av PGA
För upplösning av PGA krävs beslut av två på varandra, med minst tre månaders
mellanrum, följande årsmöten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Beslut
skall vid varje möte biträdas av minst 2/3 av antalet angivna röster.
I beslut om upplösning av PGA skall anges att föreningens samtliga tillgångar skall
användas till bestämt golffrämjande ändamål.

PGAs Medlemmar
9§·

Medlemskap
Medlemskap i PGA beviljas av styrelsen eller av det till vilken styrelsen överlämnat
beslutsrätten härom.
Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen, på en av PGA upprättad blankett,
och skall på begäran vara åtföljd av de handlingar på vilka ansökan grundas.
Styrelsen skall skriftligen meddela sökanden om ansökan bifallits och samtidigt
informera om de rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet.
Person som blivit utesluten från PGA, eller avförts som medlem efter att ha anmält
sitt utträde enligt § 13 nedan, har rätt att ansöka om återinträde. Återinträde kan
tidigast beviljas från och med det kalenderår som infaller efter det kalenderår som
ansökan om återinträde ankom till PGA och eventuella ekonomiska förpliktelser
mot PGA fullgjorts.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet, vilket skriftligen
skall meddelas sökanden, skall skälen för avslag redovisas.
Efter förslag från styrelsen, kan årsmötet utse person till Honorary Chairman eller
Honorary Member i PGA.

10 § · Medlemskategorier
Medlem i PGA kan endast fysisk person vara, antingen som
- Honorary Chairman
- Honorary Member
- Tournament Player
- Senior Member
- Super Senior Member
- Golf Professional
- PGA Manager Professional
- Qualified Trainee
- Trainee
Definitioner av de olika medlemskategorierna framgår av särskilt dokument (Bilaga
A), fastställt av PGAs årsmöte.

11 § · Medlemsetik, skyldigheter och rättigheter
Medlem skall, såväl på som utanför golfbanan, uppträda på sätt som främjar
golfsporten, relationerna till andra medlemmar och PGA. Medlem skall därvid
särskilt beakta att hon/han representerar golfens traditioner och sin organisation
PGA.
Medlem skall i tjänsten vara propert klädd och alltid ha ett vårdat yttre.
Medlems allmänna skyldigheter och rättigheter samt skyldigheter och rättigheter
för olika medlemskategorier framgår av särskilt dokument (Bilaga B), fastställt av
PGAs årsmöte.

12 § · Disciplinpåföljder och Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur PGA av annan anledning än att han underlåtit att
betala stadgade avgifter, inte längre uppfyller av årsmötet fastställda
grundläggande krav för medlemskap, motarbetar PGAs verksamhet eller ändamål
eller uppenbarligen skadat PGAs intressen.
Medlem kan bli föremål för disciplinpåföljd i det fall hon/han inte följer dessa
stadgar och till stadgarna hörande bilagor.

Beslut om disciplinpåföljd eller uteslutning fattas av PGAs styrelse sedan
medlemmen beretts tillfälle att yttra sig.
Beslut enligt ovan kan innefatta någon av följande påföljder: Påpekande, Varning,
Böter, Avstängning, Uteslutning.
Beslut enligt ovan skall skriftligen meddelas medlemmen med angivande av skälen
för beslutet.

13 § · Utträde
Medlem som vill utträda ur PGA, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och
anses därmed ha lämnat PGA.
Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot PGA får anmodas att
göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter han
det och beviljar styrelsen honom inte anstånd skall han anses ha anmält sitt utträde
ur PGA.

14 § · Associerad fysisk eller juridisk person
Fysisk eller Juridisk person som uppfyller av PGAs årsmöte fastställda krav kan
associeras till PGA.
Innebörd samt skyldigheter och rättigheter för associerad framgång av särskilda
dokument (Bilaga A och B), fastställda av PGAs årsmöte.

15 § · PGA Distrikt
PGA Distrikten är PGAs regionala organ.
Distrikten skall verka för att PGAs övergripande mål och syfte, enligt 1 §, uppnås
såväl på kort som lång sikt.
Distriktskommittéerna skall genomföra den verksamhet som fastställts av PGAs
styrelse på förslag av distrikten. Styrelsens fastställande av Distriktsmanualen skall
föregås av diskussion vid den årliga Distriktskonferensen.

Årsmöte och Extra årsmöte
16 §

Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är PGAs högsta beslutande organ, hålls före 15 april på tid och plats
som styrelsen bestämmer.
Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast 3 veckor före årsmötet
tillsändas medlemmarna via e-mail samt publiceras på PGAs intranät.
Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med
budgetförslag, valberedningens förslag, styrelsens förslag samt inkomna motioner
med styrelsens yttrande skall, senast 1 vecka före årsmötet, finnas att beställa från
PGAs kansli samt tillhandahållas på årsmötet.

17 §

Förslag till ärenden att behandlas av årsmöte
PGAs styrelsen, distriktskommitté samt enskild medlem i PGA får avge förslag till
ärenden att behandlas av årsmötet.
Motion (förslag) från distrikt och/eller medlem skall, efter att ha behandlats av
distriktet, vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till
årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

18 §

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt
Rösträtt på årsmöte har medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot
föreningen.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
Yttrande- och förslagsrätt tillkommer även PGAs styrelse, PGAs anställda och PGAs
revisorer.
Associerad person samt person som av PGAs styrelse inbjudits närvara äger
yttranderätt vid mötet.

19 §

Beslutförhet
Årsmöte är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande
på mötet.

20 §

Beslut och omröstning
Beslut fattas med ja- eller nej-rop eller efter omröstning om sådan begärs. Beslut
efter ja- eller nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.
Beslut enligt 7 och 8 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad
majoritet).
Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna
röster (enkel relativ majoritet).
Övriga beslut avgörs så att bifaller kräver mer än hälften av antalet avgivna röster
(enkel absolut majoritet).
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske slutet om röstberättigad medlem
begär det.
Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av
mötets ordförande, om denne är röstberättigad. Är denne inte det avgör lotten.
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

21 §

Valbarhet
Valbar till PGAs styrelse och valberedning är medlem samt varje övrig, i Sverige
permanent bosatt, person.
Arbetstagare vid PGAs kansli får inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i
PGA.
PGA skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får
sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås.

22 §

Ärenden vid årsmöte
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden
skall justera mötesprotokollet.

7.a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste
räkenskapsåret.
8.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
9.
Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott
eller underskott i enlighet med balansräkningen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Fastställande av medlems- och övriga avgifter samt verksamhetsplan och
budget för det innevarande verksamhets- och räkenskapsåret.
13. Val av
a. PGAs ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
b. Styrelseledamöter för en tid av två år.
c. Styrelseledamot föreslagen av Distrikten för en tid av två år.
d. Två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får
styrelsens ledamöter ej delta.
e. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande.
14. Mötets avslutande.
Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för PGA eller
medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

23 §

Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av
PGAs röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen
och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till
sådant möte att hållas inom 2 månader från kallelsen.
Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7
dagar före mötet tillsändas medlemmarna. Underlåter styrelsen att utfärda
föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet
med föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt och om beslutförhet vid extra årsmöte gäller vad som sägs i 18 och 19
§§.

24 §

Sammansättning, åligganden
Valberedningen, som utses av årsmötet, består av ordförande och 2 övriga
ledamöter.
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva
antalet ledamöter begärt det.
Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt
förslag.

25 §

Revision
Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten
granska styrelsens arbete.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av PGAs räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar.
PGAs räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.
Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning för
det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna
revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

26 §

Styrelsen
Styrelsen består av ordförande och 6 övriga ledamöter.
Styrelsen väljs av Årsmötet i enlighet med § 22.
En av styrelsens ledamöter skall av den årliga distriktskonferensen föreslås
valberedningen att väljas på Årsmötet för att inom styrelsen representera distrikten.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, verkställande utskott (VU) och de övriga
befattningshavare som behövs. VU skall bestå av ordförande och två ledamöter.
Styrelsen äger vidare utse de kommittéer man finner nödvändiga för verksamheten.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt
men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Hen får utses till
befattning inom styrelsen.

27 §

Åligganden
När årsmötet inte är samlat är styrelsen PGAs beslutande organ och ansvarar för
PGAs angelägenheter. Styrelsen äger utse Kanslichef/VD till att sköta den löpande
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.
Styrelsen skall direkt eller indirekt genom Kanslichef/VD - inom ramen för dessa
stadgar – svara för PGAs verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata
medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen och Kanslichef/VD särskilt att
•

tillse att PGA följer gällande lagar och bindande regler,

•

verkställa av årsmötet fattade beslut,

•

planera, leda och fördela arbetet inom PGA,

•

ansvara för och förvalta PGAs medel samt redovisa dessa enligt god
redovisningssed,

•

lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall
kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed samt

•

förbereda årsmöte.

Ordföranden är PGAs officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar
och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan som
styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens
bestämmande.

28 §

Kallelse, beslutsförhet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst fyra ledamöter
begärt det. Kanslichef/VD handlägger kallelser efter samråd och överenskommelse
med ordförande.
Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med
uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.
Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst fyra ledamöter är
närvarande.

För alla beslut krävs att minst fyra av styrelsens samtliga ledamöter är ense om
beslutet.
Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig
omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det
närmast därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.
Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
Protokoll skall föras i nummerföljd.

29 §

Överlämnande av beslutanderätten
Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av
ärenden till VU, distrikt, kommitté, annat organ i föreningen, enskild medlem eller
anställd.
Styrelsen äger även utse Kanslichef/VD att sköta den löpande förvaltningen i
föreningen enligt riktlinjer och anvisningar från föreningens beslutande organ
(årsmötet, extra årsmöte och styrelsen).
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall
omedelbart och fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Bilaga A: Stadgar för PGA

Fastställt av PGA:s Årsmöte 2021-03-18

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.

Medlemskategorier och Associerade
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

Golf Professional

Med Golf Professional, GP, (GPQ) förstås;
medlem i PGA som genomgått och godkänts vid HTU eller tidigare motsvarande i Sverige,
samt
har sin huvudsakliga sysselsättning inom golfnäringen.
Svenska medborgare som genomgått motsvarande HTU, godkänd enligt Confederation of
Professional Golf´s normer i annat land, kan erhålla medlemskap som Golf Professional.
Utländska medborgare som genomgått HTU i Sverige, eller motsvarande med annat namn,
kan erhålla medlemskap som Golf Professional.
Utländska medborgare som genomgått motsvarande HTU, godkänd enligt Confederation of
Professional Golf’s normer i annat land, kan erhålla medlemskap som Golf Professional
endast om de är skrivna och verksamma i Sverige.
Golf Professional har rätt till aktivt medlemskap under två år utan att utöva
medlemskvalificerande verksamhet inom golfnäringen.
Efter bedömning av PGAs styrelse kan Golf Professional ges rätt till aktivt medlemskap
utöver två-årsgränsen. Ett utomordentligt stort engagemang med direkta insatser för
föreningen under många år skall ligga till grund för sådant beslut.

PGA Manager Professional

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.

Senior Member, Super Senior Member

Med Senior Member, SM (GPQ)förstås;
Club Professional, PGA Golf Manager eller Tournament Player som under kalenderåret
uppnår 60 års ålder och har varit verksam inom golfnäringen samt varit aktiv medlem i PGA
minst 25 år
eller
medlem som under kalenderåret uppnår 65 års ålder.
Med Super Senior Member, SSM (GPQ) förstås;
medlem som under kalenderåret uppnår 70 års ålder och har varit verksam inom
golfnäringen samt varit aktiv medlem i PGA minst 25 år

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,
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.
Honorary Chairman
Med Honorary Chairman i PGA förstås fysisk person som gjort extraordinära insatser för
PGA. På förslag från styrelsen utser årsmötet Honorary Chairman.
Honorary Member
Med Honorary Member i PGA förstås fysisk person som gjort extraordinära insatser för PGA.
På förslag av styrelsen utser årsmötet Honorary Member.
Associerad Fysisk eller Juridisk Person
Med Associerad Fysisk eller Juridisk Person förstås sådan person som på grund av sitt
intresse för den professionella golfen aktivt stödjer PGA.

Bilaga B: Stadgar för PGA

Fastställt av PGA:s Årsmöte 2021-03-18

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”.

Styrelsen fastställer i särskild manual, medlems rättigheter avseende användning av PGAs
logo.

Trainee
•
•
•
•
•

erhåller samma information som medlemmar i PGA
äger rätt att deltaga i Distriktens verksamheter
skall följa PGAs stadgar och de beslut som fattas av PGAs organ
har ej rösträtt
erhåller ej medlemskort

Associerads Rättigheter och Skyldigheter
Associerad Fysisk Person erhåller PGAs utskick samt ett ”PGA kort” med text på baksidan
som beskriver personens status och koppling till PGA.
Associerad Juridisk Person är partnerföretag i PGA vilka åtnjuter av PGA-styrelsen fastställda
fördelar.

Bilaga C

Fastställd 2018-03-08

DISTRIKTS
MANUAL

PGAs Distrikt
PGA har genom nedanstående indelning sex Distrikt.

Distrikt Syd

- Blekinge län
- Skåne län

Distrikt Väst

- Västra Götalands län
- Hallands län
- Skaraborgs län
- Älvsborgs län

Distrikt Öst

- Jönköpings län
- Kalmar län
- Östergötlands län
- Kronobergs län

Distrikt Stockholm

- Stockholms län
- Stockholms stad
- Gotlands län
- Södermanlands län

Distrikt Mitt

- Dalarnas län
- Uppsala län
- Värmlands län
- Västmanlands län
- Örebro län

Distrikt Norr

- Jämtlands län
- Norrbottens län
- Västerbottens län
- Västernorrlands län
- Gävleborgs län

Distriktskommittén
Varje Distrikt är en kommitté inom PGA.
Kommittéerna skall bestå av ordförande, sekreterare, utbildningsansvarig, tävlingsansvarig
samt högst ytterligare en till två ledamöter. Samtliga skall vara medlemmar i PGA med
någon av kategorierna HC, HM, CPM, PGA GM, Q-Tr, TP, eller SM/SSM.

Uppdrag
Distriktskommittéerna skall på uppdrag av PGAs styrelse regionalt medverka till fullföljande
av de mål som framgår av PGAs stadgar och genomförande av de planer PGAs årsmöten
beslutar om.
Distriktets medlemsmöten
Det åligger varje distrikt att årligen arrangera ett medlemsmöte för medlemmarna i
distriktet. Tid för mötet bör vara minst en vecka före PGAs distriktskonferens.
Medlemsmötet väljer och föreslår till PGAs valberedning vilka som skall vara ledamöter i
distriktskommittén. Förslaget skall godkännas av PGAs styrelse.
Kallelse till medlemsmötet med dagordning bör skickas senast tre veckor före mötet.
Dagordningen för medlemsmötet ansvarar Distriktskommittén för.
Vilka PGA medlemmar inom Distriktet som skall kallas och vilka som har rösträtt framgår av
stadgarnas bilaga A.
Distriktskonferens
Distriktskonferensen äger rum en gång per år omkring den 10 december. Till
distriktskonferensen kallas ordföranden i distriktskommittén, distriktssekreteraren, PGAs
styrelse och PGAs kanslipersonal.
Distriktens styrelserepresentant ansvarar tillsammans med PGAs VD och Utbildningschef för
programmet. Under distriktskonferensen skall verksamhetsberättelse och förslag till
verksamhetsplan redovisas av varje distrikt. En redovisning av det gångna årets ekonomi
redovisas samtidigt.
Central samordningsgrupp
Gruppen skall bestå av PGAs Utbildningschef samt den Utbildningsansvarige från varje
Distrikt.
Gruppen skall samordna Fort- och Vidareutbildningar i Distrikten sinsemellan och med
övriga utbildningar inom PGA.
Distriktets verksamheter
Distriktens två huvudsakliga verksamhetsområden är inom Utbildning och Tävling.
• Inom Utbildning genom framförallt så kallade ”Hands on utbildningar” på ett
praktiskt sätt bidra till medlemmarnas kompetensutveckling.
• Genom planerade tävlingar erbjuda tävlingstillfällen i syfte att värna om
medlemmarnas spelstandard.
• Genom all verksamhet skapa ett socialt nätverk för medlemmarna.
Distriktens ansvar
• Årligen upprätta förslag till verksamhetsplan och budget för distriktets verksamhet,
• Genomföra utbildningar, tävlingar och möten inom ramen för fastställd
verksamhetsplan och budget,
• Hålla Distriktens hemsidor aktuella,
•
Hålla löpande kontakt med kansliet,
•
Hålla löpande kontakt med distriktsansvarig i styrelsen,
•
Sammanställa material för utskick via brev, e-mail eller sms genom kansliet.

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse för distriktet skall årligen skrivas och sändas till PGAs kansli senast
den 30 november.

Ekonomi
• Varje distrikt har ett eget kostnadsställe i PGAs bokföring.
• I bokföringen redovisas distriktets kostnader på distriktets kostnadsställe.
Distriktskommittén beslutar vem eller vilka som har attesträtt. Beslutet skall meddelas
PGAs kansli.
• Fakturor rörande distriktets verksamhet skall godkännas av distriktets attestansvarige
och skickas till PGAs kansli för betalning. Fakturor skall ha organisationsnummer och
text om att firman innehar F-skattsedel.
• När distriktet genomför aktiviteter, t ex utbildningsdagar eller tävlingar, skall
aktiviteten redovisas med såväl intäkter som kostnader med där tillhörande underlag.
• Alla årets ekonomihandlingar skall vara PGAs kansli tillhanda senast den 31
december.
• Förslag på budget för kommande år inom fastställda budgetramar meddelas PGAs
kansli senast den 30 november.
• PGAs styrelse samordnar alla budgetäskanden efter Distriktskonferensen.
Reklamförsäljning
Viss reklamförsäljning kan förekomma inom Distriktets verksamhet. Säljbara objekt är först
och främst annonser på Distriktets hemsida, annonser i nyhetsbrev eller namnet på
Distriktets Order of Merit. Samordning skall alltid först göras med PGAs VD som på uppdrag
av styrelsen är ytterst ansvarig för all reklam- och sponsorverksamhet inom PGA.
Utmärkelser
Inom sig kan varje Distriktskommitté utse Distriktets Club Pro of the Year. En PGA Club Pro
of the Year med vidkopplat stipendium från PGA Future Fund utses årligen av styrelsen.
Distrikten, likväl som enskild medlem i PGA, kan inom stipulerad tid föreslå Distriktets Club
Pro of the Year eller annan medlem till denna utmärkelse. Nomineringen skall åtföljas av en
omfattande och tydlig motivering.

Senast i anslutning till Distriktskonferensen kan/skall Distriktskommittén ge förslag på
medlemmar eller personer som kan vara aktuella för andra utmärkelser inom PGA. Även
dessa förslag skall vara skriftliga och innehålla en omfattande och tydlig motivering samt
nivå på utmärkelsen.

