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PROTOKOLL – PPP DIGITALA ÅRSMÖTET 2021 

PROLOG 
Mötet avhölls den 5/2 med hjälp av MS Teams. 
Den mångsysslande kanslichefen satte på sig IT-mössan och lyckades 
efter ett tag få alla anmälda anslutna. De som anmält frånvaro var Ola S 
och Lelle. 
Dock så vägrade Ola M's mikrofon att göra tjänst, trots assistans av 
yngre och kvinnlig kraft. Detta var givetvis en stor förlust för spänsten och 
livaktigheten i mötet. 
Vi var alla imponerade av Anders F som hade en läcker bakgrundsbild 
från Visby Golfklubb. Även här torde en yngre och kvinnlig kraft haft sitt 
finger med i spelet. 
Lacke har fått hem sin yngre och kvinnliga kraft. Han förefaller helst hålla 
sig till sängen. 
Även Hovrättsrådet hade haft någon form av påverkan av yngre och 
kvinnlig kraft, men oklart vilken. Vi andra noterade mest hans 
besynnerliga kameravinkel. Teams fick mestadels bara tillgång till en 
variande del av hans ansikte (kraftfull käke, hög panna, hårbeklädnad i 
och ovanför ansiktet,...).  Hårbeklädnaden i ansiktet antas vara ett tecken 
på en kreativ och ungdomlig läggning, och inte på lättja visavi rakhyveln. 
Johan F hade den stiliga Matchslips-pokalen i bakgrunden. 
Det vore lätt att anta att sällskapet med sina distingerade medlemmar 
skulle vara etikettmässigt klädda, även vid ett digitalt möte. Speciellt 
eftersom det var ett jubileumsmöte. Så var dock ej fallet. Diverse öppna, 
kulörta och rutiga skjortor bars, varav en mest påminde om en jaktskjorta. 
De som höll på traditionen var Anders B med blå skjorta och slips och 
Conny med en fluga (av någon sort). 
Bobby (Ordförande 2020) informerade om att vi just gått miste om en 
kanonmiddag, men att den stod öppen framåt. Därefter påbjöd han 
koncentration, lyfte glaset till en välkomnande skål och mötet startade.  
Vår Riviera-representant skålade i rosé, som brukligt är på de 
breddgraderna. 

1 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE 
Alvis valdes med acklamation till mötesordförande, och tackade för 
förtroendet. 
Han passade på att rapportera om Lelle och hans vacklande hälsa.  



Anders Bladh      TÄBY 2020-02-09 

     2 (3)
   

2 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE OCH JUSTERINGSMAN 
Anders B utsågs återigen till protokollförare utan diskussion. Han anses 
sköta uppgiften utan nämnbara anmärkningar. 
Adde utsågs till justeringsman.  

3 JUSTERING AV FÖREGÅENDE ÅRS PROTOKOLL 
Inga anmärkningar framfördes på föregående protokoll, förutom att det 
var oklart om det blivit justerat. 

4 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 
13 digitalt närvarande. Därtill hade Alvis fullmakt för Ola S, förutom i 
golffrågor. 
Röstlängden i golffrågor fastställdes till 11 (alla utom Lacke, Lelle, Ola M 
och Ola S) 

5 VAL AV STYRELSE  
Johan F valdes med acklamation till ordförande. Det fanns inga 
motkandidater. 
Tobi valdes med acklamation till golfrepresentant. Det fanns inga 
motkandidater. 
Alvis valdes efter omröstning till festrepresentant. Han fick 9 röster mot 7 
för Bonny. (Adde och Lacke garderade och röstade på båda.) 
Johan F tackade för förtroendet och ser med förtröstan framtiden an. 
"Urstark juriststyrelse!" 

6 ÄNDRING AV STADGAR 
Inga förslag hade inkommit. 

7 FRÅGA OM INVAL 
Inga förslag hade inkommit.  

8 SPELDAG, SPELPLATS OCH SPELSÄTT FÖR PPP-MÄSTERSKAPET 
Det utsända förslaget antogs utan diskussion, dvs Visby 18-21/8 med 
spel på Visby Golfklubb. Spelform poängbogey (36 hål). 
Ankomst onsdagen 18/8, mästerskapet 19-20/8 och hemresa 21/8. 

9 VAL AV GOLFKOMMITTÉ BESTÅENDE AV TRE PERSONER 
Det utsända förslaget antogs utan diskussion, dvs Tobi, Anders B och 
Adde. 
Det unisona beslutsfattandet ledde till ett trippelt "PeePeePee" följt av en 
rejäl skål. 
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10 FASTSTÄLLANDE AV HANDICAP FÖR MEDLEMMAR 
Alla är medlemmar i svensk golfklubb. Hans-Christer glädjer Norrova 
med ett medlemskap och har sänkt sig till 20,9! 

11 ÖVRIGA FRÅGOR 
Det beslutades att avhålla en jubileumsmiddag den 9/10 (på dagen 50 år 
efter första spelet).  
Frågan ställdes om jubileumsmiddagen ska vara med eller utan damer. 
Uppslutningen kring "med damer" var närmast total (10 mot 1 i 
omröstningen).  
Styrelsen förbereder och återkommer. 
Därtill anammades Johan F's förslag att vardera ledamot betalar 500 kr 
för framtagning av jubileumsartiklar. 
 
EPILOG 
Alvis avtackades för ett innovativt och väl genomfört möte. 
Alvis ombads att framföra varma hälsningar till Lelle från alla. 
Hungern gjorde sig påmind. Bobby påmindes att vi andra hade en 
middag tillgodo. Han erbjöd sig storsint att ta räkningarna för Take Away, 
annars blir det en senare brakmiddag. 
Protokollföraren lade ner sin penna och letade fram dagens Melander-
kvitto. 
  

 
Vid protokollet  Justeras 
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