PROTOKOLL – PPP:s ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014
Mötet gick av stapeln 7 februari 2014

1. Val av mötesordförande
Tobi fick förtroendet att leda mötet.

2. Val av prokollförare och justeringsman
Stefan föreslogs och valdes med acklamation till protokollförare.
Val av justeringsman: Med ett förslag och utan diskussioner så valdes Conny.

3. Justering föregående protokoll
Föregående års protokoll lades till handlingarna efter förvissnig om att det vederbörligt
signerats.

4. Fastställande av röstlängd
Vi var 10 närvarande - Ola M, Anders B, Anders F och Lennart var förhindrade.
De på förekommen anledning inkomna fullmakterna kunde snabbt fasställas enligt
följande:
-

Johan F åtnjöt förtroendet från Ola M
Melvin hade att hantera Anders F respektive Lennarts intressen

Totala röstlängden kund härmed fastställas till 13, tillika i golffrågor.

På inrådan och och i största överenskommelse så skjöts val av spelplats in före val av
styrelse.

5. Val av spelplats
Ett första väl förberett förslag var Ombergs GK. Här kunde vi ta del av ett priliminärbokat
föslag med komplett program och kostnadsbild.
I de forsatta diskussionerna utkristalliserade sig följande spelplatser och efter två
röstomgångar så föll valet på Fjällbacka enligt nedan.
Spelplats
Omberg
Fjällbacka
PGA-banan, Bara - Malmö
Aalborgs GK, Danmark

Röstning 1
11
10
1
4

Sid 1 av 3

Röstning 2
5
11
---

6. Val av styrelse.


Först ut var att välja ordförande: Efter en andra röstning så kunde Johan R väljas.
Kandidat
Johan R
Ola S
Adde



Röstning 2
9
4
--

I en fortsatt rasande fart så kunde Lars M urskiljas och väljas till golfrepresentant.
Kandidat
Stefan
Lars M
Johan F



Röstning 1
11
6
3

Röstning 1
3
9
7

Röstning 2
-4
4

Röstning 3
-9
8

Valet av festrepresentant var närmast givet och Adde valdes med acklamation.

7. Fråga om ändring av stadgarna
Inga inkomna förslag att bemöta

8. Inval eller uteslutning av medlem
Inga förslag

9. Speldag och spelsätt (återstående del av punkt 8)
Val av speldagar kom att diskuteras utifrån spelplats och en allmän uppfattning att vi
kunde förlägga tidpunkten tidigigare än vad som varit brukligt.
Adde och styrelsen fick uppdraget att hitta bästa alternativet i perioden 15 – 31 augusti
(V34 -35).
Beträffande spelsätt så föranledde det lite diskussioner och en snabb omröstning.
Valet föll på poängbogey (10 röster) före slaggolf (3 röster).

10.Val av golfkommitté (3 personer)
Lacke föreslogs och valdes direkt och till hans hjälp valdes Conny och Johan F.

11. Fastställande av handicap för medlemmar ej aktiva i svensk
golfklubb
Deligerades till golfkommittén.

Sid 2 av 3

12. Övriga frågor
Alternativt tee:
Lackes förslag om spel från olika (alternativt) tee (rött) exemplfierades och motiverades
på olika sätt. Ordförandens förslag, och vilket alla var ense kring, är att:
-

Lacke får välja tee om han så önskar i årets PPP-mästerskap

-

Övriga jämförliga ärenden behandlas och godkänns av golfkommittén

Röster i proporttion till antal medlemskap:
Addes förslag lämnades utan vidare behandling

Mötet avslutades med att ordförande framförde ett hjärtligt tack för det vi inmundigat – varvid
alla instämde.

Vid protokollet;

Justerat av:

Stefan Lundquist

Conny Källén

Sid 3 av 3

