
 
 
 
 
 

Årsmötet 2020 
Styrelsens yttrande, motion 3 av Johan Lindeberg 

 

”Regler för hickoryklubbors utformning i SGS stadgar” 

Motionen 

Motionären menar att regler för modifieringar och ändringar av antika hickoryklubbors utformning 
godkända för tävlingsspel är en så central fråga för Svenska Golfhistoriska Sällskapet att dessa regler 
bör utgöra en del av SGS stadgar för att bara kunna ändras genom årsmötesbeslut med ¾ majoritet. 

 
Diskussion 

 
Stadgarna är fundamentet i en förening. De innehåller formalia om hur en förening, i vårt fall Svenska 
Golfhistoriska Sällskapet, ska fungera: en systematisk genomgång/specifikation av generella regler 
och bestämmelser om medlemskap, årsmöte, styrelse, valberedning, revisorer mm. Att i SGS stadgar 
även precisera vilka modifieringar av antika hickoryklubbor som ska anses tillåtna för spel i Svenska 
Hickorymästerskapen vore, enligt styrelsen, helt fel. Vi anser det ligga långt utanför ramarna för vad 
sällskapets stadgar bör innehålla. Vi vill ännu en gång understryka att SGS inte är ett hickorysällskap 
utan ett golfhistoriskt sällskap. Styrelsens uppfattning är att motionen bör avslås av Årsmötet. 
Styrelsen tar dock till sig motionärens råd att tydligt informera i de fall regelverket ändras. 

 
Motionen innehåller även insinuationer att styrelsen kan ha försökt manipulera beslut för att gynna 
enskild styrelseledamots ekonomiska intressen. Det finns ingen som helst grund för sådana antyd- 
ningar. Det påtagliga hobbyintresse för antika hickoryklubbor som vuxit sig allt starkare i Sverige de 
senaste tio-tjugo åren har bland annat resulterat i att allt fler hickoryspelare börjat importera och 
restaurera sådana klubbor och emellanåt även tillhandahållit dem till försäljning. Vi välkomnar denna 
utveckling då den sannolikt bidrar till att ännu fler golfare upptäcker tjusningen med hickorygolf och 
dess golfhistoriska betydelse. I anslutning till Svenska Hickorymästerskapen brukar flera av våra 
medlemmar, ibland även styrelsemedlemmar, presentera sitt utbud av klubbor och tillbehör på en för 
ändamålet iordningställd marknadsplats. I detta avseende skiljer vi oss inte från t ex British Golf 
Collectors Society som i samband med sina arrangemang, inklusive årsmötet (President’s Day), brukar 
ha en marknad med ett dussintal olika utställare, däribland även styrelsemedlemmar, där gamla klub- 
bor, bollar, böcker mm finns till försäljning. Att kunna köpa, sälja och byta samlarobjekt är en viktig 
komponent i praktiskt taget alla former av föreningar av SGS typ. 

 
Förslag till beslut 

 
Styrelsen föreslår Årsmötet besluta att avslå motionen. 

 
 


