Förbundsmötet 2022
Proposition 1

Ändring av SGF:s stadgar
1. Sammanfattning av förslaget
FS föreslår att SGF:s stadgar ändras på följande två områden:

1. Ny tvingande bestämmelse om jämställdhet i alla beslutande SGF-organ
Den nuvarande skrivningen anger att FS, valberedningen, kommittéer och andra
organ bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, att jämställdhet
mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.
Riksidrottsmötet 2017 beslöt emellertid att ettdera könet ska vara representerat med
minst 40 procent av övriga ledamöter i styrelsen, och med hälften av övriga
ledamöter i valberedningen.
Denna regel är tvingande för alla idrottsförbund fr.o.m. juni 2021. Bestämmelsen i
SGF:s stadgar måste därför ändras. FS föreslår även att 40-procentsregeln ska gälla
för Juridiska Nämnden och att bör-regeln om jämn åldersfördelning ska vara kvar.

2. Utvidgning och förtydligande av begreppet ”golfsport”
SGF är specialförbundet för golf i Sverige (1 kap 1 §) och har därför ett samlat ansvar
för golfsporten i Sverige (1 kap 2 §). Med ansvaret följer att idrottsförbundet ”äger”
sporten, dess svenska mästerskap, regelverken, tävlingsbestämmelserna och
bestraffningsrätten.
Under de senaste åren har det utvecklats nya varianter på hur golf kan utövas. Några
av dessa, som hickorygolf och speedgolf, ligger så nära det ”klassiska sättet” att spela
golf att de faller inom en vedertagen definition av golfsporten. Andra varianter, som
footgolf, utövas visserligen på en golfbana och följer i stort golfens regler och
intentioner, men har andra avvikelser som gör att de kan klassas som en egen gren
eller t.o.m. en självständig idrott på motsvarande sätt som padel är fristående från
tennis. Sedan några år tillbaka är SGF ansvarig för genomförandet av SM i footgolf.
Golf utövas numera också i simulatormiljö med möjlighet att spela digitala kopior av
befintliga golfbanor. Tävlingsspelet har nått simulatormiljön och under vintern har
tävlingar med prispengar arrangerats för proffs- och elitspelare.
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FS ser många fördelar med att i 1 kap 2 § förtydliga att footgolf och golf som utövas i
simulatormiljö ska falla inom definitionen av golfsporten och att SGF ska ha
huvudansvaret för dessa varianter eller grenar.

2. Förändrat regelverk för jämställdhet
Nya regler i svensk idrott
Riksidrottsmötet 2017 beslöt att alla specialidrottsförbund, till vilka SGF hör, ska i sina
stadgar reglera att styrelsen och valberedningen ska bestå av kvinnor och män, att ettdera
könet ska vara representerat med minst 40 procent av övriga ledamöter i styrelsen, och med
hälften av övriga ledamöter i valberedningen.
Mötet beslöt också att denna ändring träder i kraft den 1 juni 2021. Bestämmelsen är
tvingande att införa. Det ska också noteras att bestämmelsen innehåller ska-krav.

Nuvarande regel i SGF:s stadgar
I de nuvarande stadgarna regleras jämställdhetskravet som ett bör-krav. Dessutom saknas
uttrycklig reglering av numerären. Bestämmelsen anger endast att det bör råda jämställdhet
mellan kvinnor och män. Genom stadgarna regleras Förbundsstyrelsen (FS), Valberedningen,
Juridiska Nämnden, Regelkommittén samt andra framtida organ.
Stadgebestämmelsen har dock under många år tillämpats på så sätt att SGF alltid haft en helt
jämställd styrelse (3+3 ledamöter), valberedning (2+2 ledamöter) och Juridisk Nämnd (2+2
ledamöter). Regelkommittén, som tillsätts av FS, har däremot för närvarande fördelningen 3
kvinnor och 6 män bland de nio ledamöterna.
Ordföranderollen tillkommer i samtliga fall. I nuläget har är två av ordföranden kvinnor (FS
och Valberedningen) och två är män (Juridiska Nämnden och Regelkommittén).
Däremot, och till skillnad från RF-bestämmelsen, anges det även i SGF:s stadgar att olika
åldersgrupper bör vara representerade.
Jämställhetsbestämmelsen återfinns i 1 kap 6 § SGF:s stadgar men återupprepas i 1 kap 14 §.

Förslag till ändrad regel i SGF:s stadgar
En ny bestämmelse i SGF:s stadgar måste innehålla den tvingande formuleringen om att
ettdera könet ska vara representerat med minst 40 procent av övriga ledamöter. Regeln
måste omfatta FS och valberedningen, men föreslås även omfatta Juridiska Nämnden.
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Därigenom kommer alla organ som tillsätts genom val på Förbundsmötet (FM) att följa regeln
om att ettdera könet ska vara representerat med minst 40 procent av övriga ledamöter. För
valberedningen blir kravet minst 50 procent.
För övriga kommittéer och ev. framtida nya kommittéer eller råd, föreslås att nuvarande
bör-kravet på jämställdhet mellan könen ändras till ett ska-krav. Dock regleras inte
numerären specifikt.
Återupprepningen av jämställhetsbestämmelsen i 1 kap 14 § tas bort.

3. Förtydligande av golfspelet och tävlingsverksamheten
Bakgrund och nuläge
I 1 kap 1 och 2 §§ SGF:s stadgar anges dels att SGF är specialförbundet för golf, dels att SGF
har ett samlat ansvar för golfsporten i Sverige.
Under de senaste åren har det utvecklats spel- och tävlingsvarianter med närmare relation
till utövandet av golfsporten.
Footgolf, dvs att med foten sparka en boll från utslagsplatsen till hålet har etablerats som
närmast en egen gren inom SGF:s verksamhet. Sedan 2018 har SGF arrangerat SM i footgolf.
Under de fösta åren ingick tävlingen i den nationella SM-veckan som RF arrangerar.
Reglerna för footgolf är i högsta grad baserade på golfreglerna med dropp vid vattenhinder,
pliktslag etcetera
På senare år har golf i simulatormiljö blivit ett alltmer populärt och erkänt verktyg för att
träna fulla golfslag. Tekniska vidareutvecklingar har nu lett till att det också går att spela
autentiska 18-hålsgolfbanor genom digital projektering i simulatorerna.
Det har i sin tur lett till att professionella tävlingar arrangeras med spel på utvalda banor i
simulatormiljön. SGF planerar för att inom närtid arrangera SM i simulatorgolf.
Simulatorbanorna spelas från utslagsplatsen till hålet, om än att puttningen kan ersättas av
ett fingerat utfall som tas fram av simulatorn.
Tävlingar i long driving och puttning har också arrangerats under många år. Speedgolf, dvs
att spela en banvärderad bana från utslagsplatsen till hålet springandes med ett fåtal klubbar
i handen, har underhand utvecklats till en kompletterande spel- och tävlingsform inom
ramen för den etablerade golfsporten. Parallellt har hickorygolf växt i intresse. Spelet utövas
på banvärderad bana från utslagsplatsen till hålet med utgångspunkt i golfreglerna, men med
äldre utrustning som inte längre uppfyller kraven i golfreglerna.
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Behövs en utvidgad eller mer utvecklad definition av golf och golfspelet?
R&A har i de nya amatörbestämmelserna tydliggjort vad som ska anses vara en golftävling
(se Regel 3). Syftet med detta är att såväl inkludera nya spel- och tävlingsformer som golf i
simulatormiljö (på digital kopia av existerande fysisk golfbana), som att exkludera
tävlingsformer som längsta drive.
Regel 3 [om priser och högsta tillåtna värdet] är endast tillämplig när tee-till-hål-tävlingar
involverar en score (resultat) på ett hål, oavsett var tävlingen spelas (till exempel på en golfbana
eller golfsimulator).
Regel 3 gäller även för alla slagskicklighetstävlingar (skills test) där slaget spelas under en teetill-hål-tävling. Till exempel, längsta drive eller närmast hål när slaget också räknas på ett hål
som spelas från tee till green som spelas som en del av ronden.
Regel 3 är inte tillämplig på tävlingar som inte är tee-till-hål-tävlingar även om en tävling
genomförs på en golfbana eller en golfsimulator. Exempel på detta är längsta drivetävlingar,
närmast håltävlingar, puttävlingar och slagskicklighetstävlingar där slaget eller slagen inte
räknas som en del av en rond. Sådana tävlingar, där regel 3 inte är tillämplig, kan genomföras
parallellt men inte som en del av en tee-till-hål-tävling.

Konsekvenserna av ovanstående är att amatörreglerna inte är tillämpliga vid tex KM i
Puttning men däremot vid SM eller KM i simulatormiljö.
R&A:s amatörbestämmelser gäller för all golfsport i Sverige. Om spelaren begår ett brott mot
amatörbestämmelserna i anslutning till en tävling i simulatormiljön, kommer spelaren att bli
bestraffad för detta.
Definitionen av golfsporten (valt ord i ändamålsparagrafen 1 kap 2§) är mycket viktig och
ytterst avgörande för om övriga bestraffningsbestämmelser och regelverk för antidopning
och antimatchfixning gäller för en viss spel- eller tävlingsform inom golfsporten.
I brist på en tydlig definition eller uppräkning av vad som omfattas, finns det alltid en
överhängande risk för att en normalt straffbar förseelse vid golfspel faller utanför
regelverken och blir straffri om förseelsen begås tävling i footgolf eller i simulatormiljön.
Däremot gäller alltså amatörbestämmelserna utan inskränkning. En sådan ordning är allt
annat än önskvärd och kommer att skada förtroendet för golfsporten.
Definitionen påverkar även andra delar av verksamheten. Det handlar om vilka tävlingar
som kan ges SM-status, om en golfklubb kan bedriva verksamheten inom ramen för
klubbens stadgar och om stöd och bidrag kan erhållas från RF, stat, kommun och externa
parter till att anlägga banor eller köpa in simulatorer.
Skatteverket har i ett rättsligt ställningstagande bedömt att footgolf är idrott i skatterättslig
mening eftersom footgolf är en gren i Svenska Golfförbundet. Kammarrätten i Sundsvall har i
en dom 2021 anfört att en restriktiv tolkning gäller för vad som får klassas som idrott i
momsskattelagen, och därför bedömt att simulatorgolf på golfanläggning inte ska utgöra
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idrottslig verksamhet i momshänseende (skillnaden mellan 6 % och 25 %). Det kan inte
uteslutas att utgången blivit en annan om golf i simulatormiljö tydligt definierats i SGF:s
stadgar som en del av golfsporten.
En utvidgad definition av golfspelet kan även påverka definitionen av golfklubb. Dock gäller
alltjämt att för inval i SGF krävs att golfklubben kan erbjuda sina medlemmar tillgång till spel
på en banvärderad (slope) golfbana om minst 9 hål. Det kravet kvarstår även efter en
eventuell utvidgning av SGF:s ansvarsområde.
Golfklubbarna kan däremot, med hänvisning till SGF:s stadgar, inkorporera och använda
motsvarande terminologi i klubbens stadgar. Verksamheten kan bedrivas i föreningen eller i
en sektion. Ansökningar om externa stöd/bidrag kan stärkas med hänvisningar till att SGF
har ett övergripande ansvar för spelets regler, tävlingsregler och tävlingsvillkor.

Andra idrotters hantering av motsvarande fråga
Padel sågs av många initialt som en variant av tennis men har under den snabba
utvecklingen och expansionen klassificerats som en självständig idrott med numera ett eget
förbund.
Fotbollsförbundet har i sina stadgar definierat begreppet fotbollsidrott som omfattar fotboll,
futsal och beach soccer.
I andra idrotter används orden gren och disciplin om vartannat. Skidförbundet leder skidoch snowboard-idrotterna som enligt stadgarna omfattar tio olika discipliner.
Motorsportförbundet SVEMO har till ändamål att utöva motorsport och gör det genom
angivna tävlingsdiscipliner.
Flera förbund överväger att i sina stadgar inkorporera e-sport och andra digitala varianter
av den egna sporten.

Förslag till ändrad/utvidgad definition av golfsporten
Enligt FS:s uppfattning kvalificerar sig inte footgolf och golf i simulatormiljö till att vara
självständiga idrotter på motsvarande sätt som padel skiljer sig från tennis.
Hickorygolf och speedgolf faller däremot enligt FS:s uppfattning inom definitionerna av golf
och golfsporten. Avvikelserna och variationerna mot ”klassisk” golf är helt enkelt för små.
Ett förtydligande av stadgarna behöver däremot göras för att undanröja eventuellt tvivel om
tävlingar i footgolf eller golf i simulatormiljö faller innanför SGF:s ansvar för golfsporten eller
inte (1 kap 2 § SGF:s stadgar).
Genom att förtydliga att SGF har det övergripande ansvaret för tävlingsregler och
tävlingsvillkor för footgolf och simulatorgolf, undanröjs eventuella tvivel om att en tävling i
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simulatormiljö inte skulle omfattas av övergripande bestraffningsbestämmelser,
antidopingregler och antimatchfixningsregler i svensk idrott eller de specifika bestämmelser
som gäller för golfsporten.
Det blir även möjligt att i framtiden begränsa avstängningar till att enbart avse tävlingar i
footgolf för det fall att förseelsen begåtts på en footgolftävling. Omvänt gäller att en spelare
som fuskar på exempelvis en golftävling i simulatormiljö kan stängas av från allt tävlingsspel
i golf.
R&A:s definition av tävlingsspel i amatörbestämmelserna bör användas för att förtydliga
vilka nuvarande och framtida varianter av golfsporten som SGF ska ha det övergripande
ansvaret för.
För att definieras som en del av golfsporten krävs därför att spelet måste gå ut på att spela
bollen från tee-till-hål och involvera en score (resultat) på ett hål, oavsett var tävlingen
spelas.
FS föreslår mot denna bakgrund att det görs ett förtydligande i ändamålsparagrafen 1 kap 2 §
om att ”golfsporten” ska omfatta och inkludera footgolf och golfspel i simulatormiljö.
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4. Samlat förslag till ändringar i SGF:s stadgar
Förbundsstyrelsen föreslår att följande ändring görs:

Nuvarande lydelse

Förslag ny lydelse

1 kap 2 §

1 kap 2 §

Ändamål

Ändamål

SGF har ett samlat ansvar för golfsporten i
Sverige och dess internationella kontakter.

SGF har ett samlat ansvar för golfsporten i
Sverige och dess internationella kontakter.

I detta ansvar för golfsporten ingår även att
ansvara för och utfärda regler och
tävlingsbestämmelser för footgolf och spel i
simulatormiljö, under förutsättning att bollen
ska spelas från tee-till-hål och involvera en
score (resultat) på hålet oavsett var tävlingen
spelas.

1 kap 6 §

1 kap 6 §

Valbarhet

Valbarhet

Valbar till FS och valberedning är varje i Sverige
permanent bosatt person.

Valbar till FS och valberedning är varje i Sverige
permanent bosatt person.

En arbetstagare i SGF, golfdistriktsförbund
(GDF) eller klubb får inte väljas till ledamot i
respektive organs styrelse eller till revisor i
organet.

En arbetstagare i SGF, golfdistriktsförbund
(GDF) eller klubb får inte väljas till ledamot i
respektive organs styrelse eller till revisor i
organet.

Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte
vara revisor eller revisorssuppleant i förbund.

Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte
vara revisor eller revisorssuppleant i förbund.

SGF bör ha en sådan sammansättning i styrelse,
valberedning, kommittéer och andra organ att
jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås
samt att olika åldersgrupper finns
representerade.

SGF ska ha en sådan sammansättning i styrelse,
valberedning, kommittéer och andra organ att
jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås
samt att olika åldersgrupper finns
representerade. I FS och JurN ska därför ettdera

könet vara representerat med minst 40 procent
av övriga ledamöter och i valberedningen med
50 procent av övriga ledamöter.
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Nuvarande lydelse

Förslag ny lydelse

1 kap 14 §

1 kap 14 §

Förbundsstyrelsen - sammansättning, kallelse
och beslutsmässighet
[….]

Förbundsstyrelsen - sammansättning, kallelse
och beslutsmässighet
[….]

FS bör ha en sådan sammansättning att
jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås
samt att olika åldersgrupper finns
representerade.

FS bör ha en sådan sammansättning att
jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås
samt att olika åldersgrupper finns
representerade.
[….]

[….]

1 kap 18 §

1 kap 18 §

Valberedning
[….]

Valberedning
[….]

Valberedningen bör ha en sådan
sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor
och män kan nås samt att olika åldersgrupper
finns representerade.

Valberedningen bör ha en sådan
sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor
och män kan nås samt att olika åldersgrupper
finns representerade.
[….]

[….]

5. Förbundsstyrelsens yrkande
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att

ändra 1 kap 2, 6, 14 och 18 §§ enligt förslaget
under punkten 4 ovan.
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