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Nominering av styrelseledamot
i Svenska Golfförbundet 2016–2017
Namn:
Född:
Medlem:
HCP:

Martin Karlsson
1967-10-09
Chalmers GK
5,4

Presentation av Martin Karlsson
Martin Karlsson arbetar sedan 2010 som senioranalytiker/
konsult hos HUI Research (f.d. Handelns Utredningsinstitut)
och är verksam inom detaljhandeln och besöksnäringen.
Martin arbetar som projekt- och processledare och har genom
åren ansvarat för att ta fram kvalitativa och kvantitativa
studier på uppdrag av företag, kommuner och regioner. Bland
annat har Martin under senaste åren ansvarat för att genomföra analyser och ta fram
rapporten ”Golfnyttan i samhället”.
I sin yrkesroll har han ansvar för kontakter och försäljning gentemot företagets kunder –
offentliga aktörer, privata företag och branschorganisationer – där kontakterna är
beslutsfattare såsom politiker, tjänstemän eller ledningsgrupper.
Martin är en erfaren föredragshållare samt har undervisat i turismrelaterade utbildningar,
till exempel på IHM Business School.
Martin började spela golf 1991 och är sedan många år tävlingsaktiv, för närvarande i
klubbens H40-lag. 1991–1998 var Martin klubbens första intendent och under den perioden
även coach för Chalmers elitlag. Sedan 2011 har han varit sekreterare i Chalmers GK:s
styrelse, varav det senaste året även vice ordförande.
Martin var initiativtagare till Chalmers GK:s ansökan om att vara pilotklubb i SGF:s Vision
50/50-initiativ och är i dag aktiv i klubbens projektgrupp.
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Valberedningens motivering och förslag
Valberedningen bedömer, utifrån intervju och referenstagningar, att Martin Karlsson är en
samarbetsinriktad lagspelare och har en god social kompetens genom ett lågmält, balanserat,
förtroendeingivande och professionellt agerande. Han har en förmåga att lyssna och bidrar
med väl genomtänkta förslag och beslut. Martin har en hög analysförmåga, är idérik och en
god kommunikatör.
Martin har också ett stort engagemang och erfarenhet av golfen på klubbnivå samt god
inblick i golfen från en övergripande nivå, bland annat genom sitt arbete med ”Golfnyttan i
samhället”.
Utifrån detta bedömer valberedningen att Martin Karlsson väl motsvarar den profil som
framtagits av klubbar och distrikt 2014, för styrelseledamot i SGF:s förbundsstyrelse.

Curriculum Vitae
Martin Karlsson
Gjutebrunnsvägen 5
436 45 Askim

Född: 1967-10-09
Telefon: 031-13 15 42 / mobil: 070-785 45 02
Mejl: martin.karlsson@hui.se

Anställningar:
2011– nuvarande

HUI Research, Senior analytiker/konsult

2002–2010

Turismens Utredningsinstitut, omvärldsanalytiker/projektledare

1999–2002

Göteborg & Co, analytiker/projektledare

1991–1998

Chalmers Golfklubb, intendent

1988–1991

Gevima Verkstads AB, ekonomiassistent

Utbildning:
2008

Projektledning, IHM Business School

2000

Omvärldsanalys och scenarioplanering, Kairos Future Academy

1999–2000

DIHM, Information och affärskommunikation, IHM Business School

1984–1986

3-årig ekonomisk linje, Frölunda gymnasium

Förtroendeuppdrag:
2011– nuvarande

Sekreterare och vice ordförande, Chalmers Golfklubb

