
 

 

 
 
 
Årsmötet 2020 
Styrelsens yttrande, motion 4 av Johan Lindeberg 
 
 
”Syfte och Verksamhet i SGS stadgar” 
 
Motionen 
 
I likhet med styrelsen anser motionären att SGS syften bör ingå/integreras i sällskapets stadgar. 
Utöver de ”främsta syften” som finns formulerade av SGS sedan flera år vill han lägga till ”att vara 
den sammanhållande institutionen för golfhistoriska händelser i Sverige”. Därutöver föreslår han 
att även SGS verksamhetsinriktning byggs in i stadgarna, och föreslår specifikt att formuleringen ”att 
vara huvudman för Svenska Hickorymästerskapen och andra historiska mästerskapsarrangemang” 
då ingår (de fetstilta orden är motionärens önskade tillägg).  
 
Diskussion 
 
I styrelsens förslag till omarbetade stadgar (daterat 2020-03-17) ingår SGS syften som en integrerad del 
(2 § SYFTE). Styrelsen och motionären är alltså överens om att SGS syften ska ingå i stadgarna. Där-
emot finner vi motionärens konkreta förslag till kompletterande syftesformulering problematiskt. För 
det första anser vi ”golfhistoriska händelser” vara ett alldeles för luddigt och oklart begrepp för att ut-
göra nyckelkomponent i en syftesformulering, för det andra finner vi att ”vara den sammanhållande 
institutionen” speglar ett självhävdande synsätt som SGS aldrig stått för. Svenska Golfhistoriska Säll-
skapet är en av flera aktörer som värnar (eller bör värna) om golfens historia. Svenska Golfmuseet och 
Svenska PGA är exempel på andra viktiga aktörer, liksom tidskrifter som Svensk Golf och Golfbladet. 
Svenska Golfförbundet är den självklara ”institutionen” i sammanhanget. Sammanfattningsvis anser 
vi att formuleringen i motionen inte tillför något substantiellt till SGS syften och föreslår därför att den 
delen av motionen avslås. 
 
Att integrera övergripande syften (eller ”ändamål” som det också kallas) i sällskapets stadgar är en 
sak, att inkludera även konkreta verksamheter i stadgarna är en helt annan. Vi finner inget stöd för 
det senare inom svensk föreningspraxis, inte heller i de mallstadgar som SGF tagit fram för svenska 
golfklubbar. Genom åren har SGS övergripande syften varit mer eller mindre oförändrade medan de 
konkreta verksamhetsområdena omformulerats ett antal gånger. Vi vänder oss därför mot tanken att 
sällskapets verksamhetsinriktning och konkreta verksamhetsområden ska vara inskrivna i SGS 
stadgar. Vi föreslår att även den delen av motionen avslås.  
 
Förslag till beslut 
 
Styrelsen föreslår Årsmötet besluta att avslå motionen. 
 
 
 
 


