
 

Motion nr 3 till Svenska Golfhistoriska Sällskapet (SGS) årsmötet 2020 

 

 

Viktiga beslut med långtgående konsekvenser för verksamheten som tävlingsarrangör bör inte 
fattas av SGS styrelse utan fattas på ett årsmöte med kvalificerad majoritet t ex ¾ av rösterna.  

Vid tidigare tillfällen har det i samband med Svenska Hickorymästerskapen (SHM) och andra 
arrangemang erbjudits försäljning av golfhistoriska klubbor och andra golfrelaterade produkter. Det 
är självklart att de av oss som restaurerar och försätter gamla klubbor i spelbart skick måste ha 
vetskap om vilka åtgärder som är godkända för att våra bearbetade klubbor skall kunna användas 
på av SGS arrangerade tävlingar. Våra kunder  måste kunna lita på att vi inte p g a avsaknad av 
information vidtar åtgärder som gör deras klubbor obsoleta för spel i tävlingar.  

Det har förekommit att personer med affärsekonomiska intressen i försäljning av antika klubbor 
(före 1935) har varit valda ledamöter i styrelsen för SGS. Det kan därför inte helt uteslutas att 
beslut om regelformuleringar kan ha påverkats på ett eller annat sätt. (Jag har fått försäkran om att 
dessa personer inte har deltagit i beslut i sakfrågorna). 

Detta gäller specifikt det regelverk som gäller för hickoryklubbornas specifikationer för deltagande i 
olika mästerskap i arrangemang av SGS. 

Dessa regler kan i nuläget genom enskilda styrelsebeslut ändras från tid till annan. Detta är enligt 
min mening inte förenligt med den eftersträvansvärda kontinuitet som denna typ av förändringar 
kräver. 

Beroende på de beslut som styrelsen fattade på sitt möte i januari, där en ambition tycktes vara att 
bevara utan att hårdstyra, har dessvärre fått effekten att fler åtgärder än tidigare blir föremål för 
individuella bedömningar vilket betyder mer godtycke än tidigare. Detta har jag berört i en tidigare 
motion.   

Alla beslut om klubbornas utformning eller modifieringar, när de är tillverkade och vilka principer för 
modifieringar som är tillåtna bör istället beslutas på ett årsmöte med kvalificerad majoritet (¾) så 
att förutsättningarna endast kan ändras genom medlemmarnas beslut att gälla f o m 
nästkommande säsong. Det innebär att offentliggörande av ändringar görs i skrift till alla 
medlemmar och innebär att vi som modifierar klubbor i god tid vet vad som kommer att gälla f o m 
nästa säsong. 

Enklast görs det genom att skriva in detta i stadgarna som en enskilt specificerad punkt. 

 

Jag motionerar om att: 

Regler för modifieringar och ändringar av klubbors utformning och specifikationer 
godkända för tävlingsspel skall skrivas in i SGS stadgar så att endast ett årsmöte med 
kvalificerad majoritet kan besluta om ändringar. I motionen ingår även att ändringar endast 
kan införas f o m den 1 januari året efter beslutet är fattat. 
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