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PROTOKOLL – PPP ORDINARIE ÅRSMÖTE 2020 

PROLOG 
Mötet avhölls den 7/2 hos Conny på Finedalsvägen Lidingö. 
Ledamöterna välkomnades av sprakande brasa, gubbröra på kavring och 
allehanda drycker därtill. Stämningen blev snabbt hög. 
Alla var närvarande förutom den Störste, vilket var överraskande. Olika 
teorier ventilerades. Sannolikt vill Johan ha revansch för förra årets 
detronisering och valde en tidig försäsongsträning på Kanarieöarna, och 
på grund av ett pressat schema så fick detta prioritet före årsmötet. Inte 
minst regerande mästaren (Bobby) såg detta som mest plausibelt. 
Efter drinkar och gubbröra satte vi oss till bords. Conny bjöd på en utsökt 
viltgryta med älg, hjort och rådjur. Därtill serverades Duchesse-potatis, 
sallad och lingon. Till dessert bjöds två magnifika tårtor, specialgjorda av 
blivande svärdotter Anna. Intet midjemått förblev opåverkat. Måltiden 
kompletterades av ymnigt flödande rödvin. 
En viss slapphet i klädkoden kunde noteras. Endast ett fåtal avnjöt 
måltiden med både slips och kavaj. Det stilmedvetna Hovrättsrådet 
hördes muttra om han hamnat på en kräftskiva.  
Middagen övergick raskt till Årsmöte. Alla var alltså närvarande utom 
Johan F, inklusive de från fjärran land (Skåne, Frankrike). 

1 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE 

Conny valdes enhälligt till mötesordförande. 

2 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE OCH JUSTERINGSMAN 
Anders B utsågs till protokollförare utan diskussion, vilket föreföll den 
utsedde som fantasilöst. Adde utsågs till justeringsman. 

3 JUSTERING AV FÖREGÅENDE ÅRS PROTOKOLL 
Protokollet justerades, med vissa lovord.  

4 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 
14 närvarande. Alla med rösträtt. 

5 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD I GOLFFRÅGOR 
11 av de närvarande. (Lacke, Lelle och Ola M avser ej att spela, med viss 
reservation för Ola). 
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6 VAL AV STYRELSE  
Punkten inleddes med en framåt- och bakåtblickande diskussion om 
jubileum och sällskapets upprinnelse och fornstora dagar (läs Portugal-
resa). 
Det jubileumsglada sällskapet fastslog att 2020 är jubileumsår i kraft av 
att det blir 50:e gången mästerskapet spelas och att 2021 är jubileumsår 
eftersom det är 50 år efter starten. Dock är 2021 ett större jubileumsår.  
Därav ansåg majoriteten att de allra tyngsta namnen skulle sparas till 
nästa års styrelse, med den Störste som naturlig ordförande. 
HC var helt främmande för detta synsätt. Han blickar framåt och ser 
svunna meriter som reliker från historiens källarvalv. 
Det beslöts att årets styrelse ska förbereda nästa års jubileum. En stor 
mängd förslag förväntas bli presenterade i god tid. 
Ordförande 
Bobby  utsågs efter omröstning till ordförande. Omröstningen blev en 
promenadseger. 
Den nyvalde ordföranden såg valet som naturligt och väntat. Han var 
mest nyfiken på vem som inte hade röstat på honom.    
Golfrepresentant 
Adde valdes till golfrepresentant med 9 röster mot Tobis 6. 
HC’s egenkandidatur kom av sig redan i starten. 
En nöjd Adde berättade nu en historia. Taket bågnade, kristallkronan 
skallrade och kamraterna skrattade. 
Festrepresentant 
Först diskuterades vissa ”kombi-förslag” såsom FloCon.  
Bobby klargjorde under denna diskussion att alla tiders bästa val hade 
varit Bonny. Anders B uttryckte visst tvivel om detta, åberopande vissa 
brister i deras planering. En misslynt Bobby slog då fast att detta var 
historierevisionism, värdig herr Trump. (AB får nöja sig med att notera att 
ödmjukhet är en dygd, men inte alltid en framträdande egenskap.) 
Anders F valdes direkt med 100% av rösterna! 
Golfrepresentant 
Det beslöts att styrelsen tar hand om alla golffrågor. 

7 ÄNDRING AV STADGAR 
Inga förslag hade inkommit. 

8 FRÅGA OM INVAL 
Inga förslag hade inkommit.  

9 SPELDAG, SPELPLATS OCH SPELSÄTT FÖR PPP-MÄSTERSKAPET 
Det var snabbt klarlagt att årets PPP skulle avlöpa i Stockholms-området. 
Tre olika alternativ föreslogs: 
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• Spel på Fågelbro och Värmdö 
• Spel på Ingarö (Ängsbanan) och Värmdö 
• Båda ronderna på Värmdö. 

Ängsbanan hade många förespråkare i kraft av traditionen (spelplats för 
den första tävlingen). Därtill gjorde Ola S ett engagerat inlägg om banans 
nuvarande förträfflighet. (Andras minnesbild är mer präglad av den gamla 
banans stenhårda och glest gräsbevuxna fairways.) 
Det var nästan jämnt skägg mellan Ängsbanan+Värmdö och Värmdö*2, 
men valet blev Ängsbanan+Värmdö. 
Spelform bestämdes till 36 håls poängbogey (7-3 jämtemot slagspel). 
Festplats bestäms av Festrepresentanten. 
Speldag 
Här finns många bivillkor att beakta: 
• Adde i Fjällbacka t.o.m. 15/8 
• Alvis på bröllop 22/8 
• Conny och Johan F är bortresta 28-30/8 
• Tobi på Lofoten 3-6/9 
• Ola S kan ej vardagar fr.o.m. 31/8 

Det beslöts att prioritera spel några av vardagarna 17-20/8. Styrelsen att 
beakta och återkomma med ett skarpt förslag. 

10 PPP:S 50-ÅRSJUBILEUM 2021 
Det förbereds av 2020 års styrelse, enligt ovan. 

11 ÖVRIGA FRÅGOR 
Inget att notera. 
 
EPILOG 
Någon gjorde den skarpsynta iakttagelsen att sällskapet haft 
samstämmighet i allt som man varit överens om. 
Conny avtackades för ett strålande och generöst värdskap. 
Ledamöterna avlägsnade sig i mer eller mindre maklig takt. Sannolikt 
uteblev även i år den stormning av Stockholms vattenhål som det 
återkommande talas så nostalgiskt om.  
 

 
Vid protokollet  Justeras 

Anders Bladh    
    

Anders B    Adde 
Täby, 14/2 2019 

 


