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●Nu har styrelsen beslutat att Maria Sognefors blir Golf & Companies  
nya ordförande. Maria Sognefors har en gedigen ledarerfarenhet och är 
idag chefredaktör på Bonnier News och magasinet amelia och amelia.se. 
      – Det känns otroligt roligt att kunna kombinera min erfarenhet av att 
driva varumärken tillsammans med mitt stora golfintresse. Jag har älskat 
den här sporten i över 30 år och kommer lägga stor energi och hjärta 
i uppdraget.
     Golf & Companies är branschorganisationen som jobbar för att driva 
hållbarhetsfrågor i golfbranschen samt skapa mässor och givande möten 
för tillverkare, leverantörer och återförsäljare. 
     – Jag har slutfört mitt uppdrag att utveckla före detta Svenska 
Golfleverantörers Förening till den branschförening Golf & Companies  
är idag. Nu har vi detaljister, hårdvaru- och mjukvaruleverantörer  
i styrelsen och det är dags för en kommunikativ person som Maria 
Sognefors att ta nästa steg, säger Johan Laur.
      – Maria är helt rätt för uppdraget. Hon är modern, stark, genuint 
intresserad av golf och ett proffs på kommunikation. Jag är därför säker 
på att Maria kommer fortsätta driva frågor kring en hållbar bransch  
tillsammans med Golf & Companies medlemmar, fortsätter Johan Laur.
    Johan Laur har under sina år som ordförande jobbat framgångsrikt för 
att få golfmässan – Golfens Nordiska Mötesplats i Malmö – att växa och 
bli en viktig plats för branschen att träffas och utbyta erfarenheter. Han 
har också dragit upp viktiga riktlinjer för hur branschföreningens 
medlemmar ska jobba med hållbarhetsfrågor. Johan Laur avgick  
på Golf & Companies årsmöte den 3 mars 2020.  

Golf & Companies har 
utsett ny ordförande 
Efter fyra år lämnar Johan Laur rollen som ordförande 
för branschföreningen Golf & Companies.
– Jag har slutfört mitt uppdrag och det känns tidsmässigt 
rätt att lämna , säger Johan Laur. 
Maria Sognefors, chefredaktör för varumärket amelia, 
tar över uppdraget. 
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Det här är Golf & Companies
Golf & Companies är en branschförening för tillverkare, 
leverantörer och återförsäljare samt övriga organisationer 
inom golfen i Sverige. Föreningen arbetar för att främja 
och effektivisera handeln med golfartiklar genom att 
erbjuda kunskap, arrangera mötesplatser och inköpsdagar 
och verka för god lönsamhet och tillväxt. 
Mer information finns på www.golfandcompanies.se


