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PROTOKOLL – PPP ORDINARIE ÅRSMÖTE 2008

Mötet avhölls på Evanders huvudkontor 1/2 , courtesy Anders.
Lelle stod värd och var chefskock för en utmärkt måltid med avacado
och räkor, portergryta och efterrätt. Aptiten hade dessförrinnnan
stimulerats av Champagne från Champagne (plus fördrinkar).
Alvis orerade och gratulerade den kommande 60-årsjubilaren varefter
PPP-kören framförde en finstämd Ja Må Han Leva!!! Anders tackade
med rörd stämma.
Efter denna utomordentligt lovande inledning vidtog årsmötet.
1

VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
Lelle fick förtroendet att leda mötet, utan omröstning.

2

VAL AV PROTOKOLLFÖRARE OCH JUSTERINGSMAN
Anders fick snabbt uppgiften som protokollförare. Konkurrenter lyste
med sin frånvaro.
Uppgiften att eventuellt läsa igenom några sidor och därefter
majestätiskt godkänna eller underkänna dem lockade desto fler.
Ordförande hade svårt att följa alla förslagen, inklusive Tobi’s om sluten
omröstning. Dock fick han så småningen till en öppen omröstning:
Conny 13, Ola M och Lacke vardera 1.
Conny var nog lite stolt. Första gången som justeringsman efter 35+ år
av PPP.

3

JUSTERING AV FÖREGÅENDE ÅRS PROTOKOLL
OK.

4

FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Alla närvarande utom Bobby.
PPP har numera en viss värdig patina och den tidigare år inlevelsefulla
och petiga diskussionen om medlemmars klubbmedlemskap lyste med
sin frånvaro.
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STYRELSE
Ola M försökte sig på att lansera en komplett styrelse, med sig själv
som ordförande. Detta försök till Alexanderhugg förkastades snabbt.
Förslag Ordförande: Ola S, Stefan och Conny. Conny uttryckte
tveksamhet eftersom han redan hade en arbetskrävande uppgift som
justeringsman.
Ola S valdes med 9 röster i finalen mot Conny’s 7. Stefan på en
hedrande 3:e plats.
Inför val av golfrepresentant hade Ola M funnit nytt mod och talade för
en klassisk Velourstyrelse 2009. Övriga var dock fortfarande fokuserade
på 2008.
Förslag Golf: Johan F, Anders B, Bobby C och Johan R.
Johan F valdes med stor majoritet. (Anders B på andra plats, satsar på
Velourstyrelse 2009.)
Förslag Fest: Anders F, Adde, Conny, Lacke, Hans-Christer, Alvis.
Adde valdes och gick snabbt och tydligt i god för att festen skulle bli
lysande, vilket inte överraskade någon.

6

ÄNDRING AV STADGAR
Inga förslag hade inkommit.

7

INVAL OCH UTESLUTNING AV MEDLEM
Inga förslag hade inkommit.

8

SPELDAG, SPELPLATS OCH SPELSÄTT PPP-MÄSTERSKAPET
Förslag på spelplats och förslagsställare:
- Åland (Hans-Christer)
- Wärmdö (Johan F)
- Karlskrona (Conny)
- Jönköping Sand+A6 (joint venture Anders B och Adde).
Conny garderade Karlskrona med Högsbo och Gripsholm som options,
beroende på var han kunde utverka gynsammaste budgetpris. Tanken
att detta skulle vara styrande för PPP’s val av resmål väckte stor
munterhet.
Förslagsställarna pläderade för sina förslag, assisterade av övriga
deltagare. Adde sammanfattade med att bara han visste vad han talade
om, förutom möjligen Hans Christer till viss del.
Övriga blev dock tilltalade av Johan’s vältaliga pläderande för Wärmdö
som PPP’s vagga.
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Spelplats: Wärmdö, med Åland som runner-up.
Spelform: 36 hål slaggolf, enhälligt.
Speldag: Helgen 22-23 augusti.
9

VAL AV GOLFKOMMITTÉ
Golfkommitté: Johan F, Anders B och Lacke.
Det klargjordes att föregående års matchvinnare skall stå över första
ronden och att resten lottas.

10

FASTSTÄLLANDE AV HCP FÖR MEDLEMMAR EJ AKTIVA I SVENSK
GOLFKLUBB
Inget att protokollföra.

11

ÖVRIGA FRÅGOR
För närvarande finns inga utestående utredningar.
Avgående styrelse tackades unisont (!) för ett väl genomfört
verksamhetsår.
Urquell, vin och Sambocca hade nu flödat generöst i många timmar och
kvällens värd respektive fastighetschef avtackades varmt.
Vid protokollet
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