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PROTOKOLL – PPP ORDINARIE ÅRSMÖTE 2017 

PRELUDIER 

Mötet avhölls den 3/2 2017 på Alpvägen 3 i Trosa.  

Ann-Marie och Tobi hälsade välkomna med styrkande drycker och goda 
tilltugg. 

Efter en trevlig dring avnjöts en utmärkt måltid. Till varmrätt fick vi 
hovrättsrådets egen Creolska gryta. Därefter ett instick med ostar och 
marmelader. Som clou kom dotter Annas kokoskaka och kladdkaka med 
Ann-Marie’s persikomarmelad från egenodlad frukt. Utsökt och Stort Tack 
till alla medverkande!  

Vinet hade flödat och stämningen var hög. Ytterligare stärkta av kaffe och 
avec så gick vi över till  årsmötet. 

1 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE 

Tobi valdes, utan diskussion. Bemöttes bara av ett lätt hummande av 
värden. 

2 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE OCH JUSTERINGSMAN 

Här lanserades tre olika Anders-kandidater, dvs AB, AF och AH.  

Efter omröstning stod det klart att det var upp till AB att ännu en gång i 
skrift försöka fånga mötets espri och tydliggöra dess beslut.  Efter 
omröstning valdes AH till justeringsman. 

Skribenten noterade att Lacke röstade på samtliga protokollförar-
kandidater, vilket tolkades som en kollegial motvilja att uttrycka att endera 
var ’Primus inter pares’. (Lacke var protokollförare 2016.) 

3 JUSTERING AV FÖREGÅENDE ÅRS PROTOKOLL 

Det var för många oklart var i cyberspace fjolårets protokoll hade hamnat, 
liksom om det var justerat eller inte. Det hindrade dock inte att det 
godkändes utan diskussion. 

Tobi var nog inte helt på det klara med dess utformning och innehåll, men 
ville ha till protokollet att det för en gångs skull var bra. 
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4 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 

Alla var närvarande utom Bobby, Hans-Christer och Johan R. Ingen 
(godkänd) fullmakt hade inkommit. 

Ola M avser inte spela golf i år och avstod från sin rösträtt i golffrågor. 

Summa summarum: 12 röster i allmänna frågor och 11 i golffrågor. 

5 VAL AV STYRELSE  

Ordförande 

Anders F utsågs till ordförande med acklamation, utan omröstning! En 
märkbart rörd Anders tog med glädje emot förtroendet. 

Golfrepresentant 

Johan F valdes med en liten marginal framför Anders B. Alvis och Stefan 
föll bort i den inledande omröstningen. 

Festrepresentant 

Teamet Alvis och Conny valdes med acklamation utan omröstning. 

6 ÄNDRING AV STADGAR 

Det avgående hovrättsrådet vill framöver ha större font i dagordningen 
(har kanske tappat intresse för det finstilta). Kansliet, dvs Alvis, åtog sig 
att ombesörja detta. 

Annars så var det inga frågor eller kommentarer, utom en som Adde 
hade. Han kunde dock inte erinra sig vilken utan återkommer nästa år. 

7 INVAL OCH UTESLUTNING AV MEDLEM 

Mötet ifrågasatte punktens rubricering. Det lär finnas protokollfört att 
möjligheten till uteslutning ska stadgemässigt vara avskaffad. Oavsett 
vilket så var alla rörande eniga om detta. Kansliet ombads att justera 
dagordningen till nästa år. 

Inga förslag på inval hade inkommit. Även denna punkt ifrågasattes 
eftersom det var svårt att se någon som skulle leva upp till PPP 
kvalitetsnivå, som inte redan är medlem. 

8  SPELDAG, SPELPLATS OCH SPELSÄTT FÖR PPP-MÄSTERSKAPET 

Spelplats 

I förväg hade ett antal alternativ lanserats med god geografisk spridning: 
Hook/Omberg, Nordtyskland, Toscana och Mallorca. 
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I de inledande diskussionerna nämndes därtill Värmdö/Fågelbro, Idre och 
Gotland. (Mötesordförande hade innan skarpt sagt ifrån att endast 
seriösa inlägg torde framföras, vilket mötet lydigt anammade). 

Ola S informerade om att han ej kan resa fr.o.m. början av september. 
Johan F påpekade att numera är vår tillgänglighet lika stor på vardagar 
som på helger. 

I en första omröstning ställdes ”Nånstans i Sverige under andra halvan av 
augusti” mot ”Nånstans i utlandet vid lämplig tidpunkt”. Till allas häpnad 
vann Sverige-alternativet med 7 röster mot 1! 

I en andra omröstning ställdes Gotland mot Fastlandet. Först blev det 
dött lopp 6-6, varefter Gotland vann med 8-3.  

Den stora omsvängningen kan möjligen förklaras av att Unga Husfrun 
trädde in under omröstningen och ansåg att kvinnorna skulle ha ett ord 
med i laget, innan beslutet fastställdes. Vi var alla tacksamma för att 
Unga Husfrun hade glatt oss med sin närvaro under kvällen och bidragit 
till den utmärkta förplägnaden. Det gjorde att inlägget möttes med häpen 
tystnad. Häpnaden kan ju dock ha medfört att vissa inte var helt i balans 
inför den avgörande omröstningen. 

Det kan möjligen även spela in att mötesordföranden med all sin 
auktoritet klargjorde sin preferens för Gotland. Under den inledande 
omröstningen ombads tillträdande ordförande att klargöra att hans röst 
låg på Gotland, och så skedde. 

Styrelsen ombads återkomma med ett detaljerat Gotlandsupplägg för 
andra delen av augusti.  

Förväntningarna är att även vi får en Twitter-in-Chief, dvs att Anders F 
twittrar ut informationen. 

Anm. Eftersom PPP bland annat utmärks av att alltid vara a jour med 
dagens aktuella frågor så villkorades beslutet av att Gotland fortfarande 
skulle vara svenskt, och max till mindre delen uthyrt till främmande makt. 

Spelsätt 

Adde föreslog att var och en fritt skulle få välja tee (svart, vit, gul, blå, 
röd). Ett motförslag blev att vi skulle ha parallella PPP, uppdelat per tee. 
Mötet beslöt enhälligt att i princip  ska alla spela från samma tee, tills 
vidare gul, med undantag för Lacke som har dispens att spela från röd. 

AB föreslog 18 hål poängbogey, Ett förslag som knappt fann någon 
proselyt (2 röster mot 9 för 36 hål). 

Det beslöts att spela 36 hål poängbogey och inte slaggolf (8 röster mot 
3). 
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9 VAL AV GOLFKOMMITTÉ 

Anders B och H  valdes med acklamation att utgöra golfkommitté 
tillsammans med golfrepresentanten Johan F.  

Anm. Samtliga närvarande var nog förbluffade över mötets ämabla ton, 
med val efter val utan diskussion och med acklamation. Oklart om det 
berodde på att vi ville göra ett gott intryck på Unga Husfrun, eller att 
glöden inte är vad den har varit. 

10 FASTSTÄLLANDE AV HCP FÖR MEDLEMMAR EJ AKTIVA I SVENSK 
GOLFKLUBB 

Överlåts till golfkommittén. (Hans-Christer är enligt uppgift medlem på  
Ekholmsnäs GK.) 

11 ÖVRIGA FRÅGOR 

Det var en diskussion om hur få bättre deltagande i Guldpeggen. Mötet 
enades om att parbildningen borde kunna vara senior-junior eller junior-
junior (t.ex. ett brödrapar). Dock inte senior-senior. Donator Alvis funderar 
och återkommer med kallelse. 

Alvis uttryckte sin tacksamhet mot Lelle som introducerat honom i 
Kalvsviksgänget, och indirekt PPP, och utbringade en skål och leve för 
den kommande 70-åringen (3/3). 

Anders F uttryckte sin tacksamhet för ”den bästa PPP-middagen så länge 
jag kommer ihåg”. (Vidden av denna komplimang är oklar.) 

Mötesordföranden började se trött ut så han avtackades, eftersläntraren 
fångades in i baren, och vi begav oss norröver efter en trevlig och 
givande kväll. 

  

Vid protokollet  Justeras 

Anders Bladh        

Anders B    Adde 

Täby 12/2 -17 

 


