
Protokoll fört vid PPP:s årsmöte 5 feb 2015 

Frånvarande: 
Conny, Anders B samt Bobby 
Protokollförare: Lacke 
Justeringsman: Adde 

 

Mötet var utlyst i god tid och närvaron var hög. Vi tillbringade kvällen i 
Stocksund hos Ola M som lagat en magnifik köttgryta. Ola M:s bror, en av de 
stora, såg dock att cocktailtomaterna lyste med sin frånvaro. Ostbordet var 
dignande. Därefter vidtog det som vanligt intressanta mötet. 

Till val av mötesordföranden valdes med acklamation Tobi.  

Till protokollförare utsågs Lacke som protesterade, men naturligtvis togs ingen 
hänsyn till invändningarna. Då den hedervärdige Anders B lyste med sin 
frånvaro fick det bli så. Den mindre uppgiften som justeringsman gick till Adde 
som var märkbart rörd över förtroendet. 

Föregående års protokoll var justerat. 

Röstlängden blev lika i allmänna frågor och golffrågor. Conny hade lämnat 
fullmakt till den störste och denna godkändes. Anders B hade enligt vaga 
uppgifter lämnat fullmakt till Anders F och denna godkändes ej. Bobby hade inte 
lämnat någon fullmakt och satt i ett privatplan på väg till Verbier hög och 
korrumperad. Totalt var det tolv närvarande i Stocksund och röstberättigade var 
således tretton. 

Val av styrelse har aldrig gått så snabbt som denna februarikväll, kändes om 
något cupartad men det ligger i tiden med snabba beslut även om de inte alltid är 
väl underbyggda (jämför Paolo Maccharini som valt påven till sin officiant). Till 
ordförande valdes Tobi, till golfrepresentant Den Störste och som 
festrepresentant Melvin. Det blev således en juriststyrelse. Protokollföraren 
noterade att vår franske medlem HC för en gångs skull inte föreslog sig själv på 
någon post vilket starkt bidrog till de rappa besluten. 

Någon ändring av stadgarna hade inte föreslagits. 

Ingen hade föreslagit något inval även om någon djärv medlem tog upp om 
damerna kunde vara med. Några kommenterade då att det inte var aktuellt i så 
fall med fruar. Någon ytterligare diskussion vidtog ej så damerna får vänta vilket 
de säkert är vana vid. 

Sedan vidtog diskussion om spelplats. Här blev det faktiskt flera omröstningar. 
Först röstades om Sverige eller utomlands. Här blev siffrorna 11-1 (lite som 
bandysiffror, tur att det inte blev Ryssland)). Därefter röstades mellan Omberg, 
WGCC (den underbara superba banan) och Ekerum, med röstetalen 10, 5 och 2. 
Återstod omröstning Omberg - WGCC med röstetalen 9-2. Det beslutades således 
för Omberg. 

 



Tiden för detta spektakel 20-22/8 där spelformen blev 36 håls poängbogey med 
7 röster jmf slaggolf 3 röster. Något val om festplats förekom inte. 
Protokollföraren tolkar att mötet överlät på festrepresentanten och styrelsen att 
ansvara för. Frågan kom dock upp om det finns några ledsagare med. Lite 
ödesmättat var att den ”sista natten” ska bli i klostret (?). Kommer Birgitta igen? 
Frågan får ligga i luften men påven kan nog svara när han kommer. 

Till golfkommittén valdes Adde och Ola M att sekondera golfrepresentanten den 
störste. Inte ett öga var torrt när brodern till en av de största fick ett sådant fint 
förtroendeuppdrag. 

Beslutades att fastställande av handicap vid behov beslutas av golfkommittén. 

Bland övriga frågor noterades ett inlägg om de med bäst handicap skulle spela 
ihop redan första ronden. Under diskussionen om denna viktiga fråga kom ett 
synnerligen allvarligt inlägg från den ärofulle medlemmen Anders F. Han kunde 
meddela att han till sin stora glädje vid egen rakning fått ett ohjälpt fjong vilket 
gladde auditoriet (åtminstone de som förstod innebörden). En indelning efter 
spelförmåga ansågs dock vara en icke-fråga. Första ronden lottas som ”den alltid 
ha gjorts”. 

Nya idéer om något slags lagspel i bollarna kunde införas. Förespråkades av 
representanter för den nya juriststyrelsen. Kanske inte så överraskande med 
tanke på tankar om lagen. Frågan ebbade dock ut åtminstone detta år. 

Några övriga frågor togs ej upp så vi kunde fortsätta att läppja på dryckerna och 
avsluta ett rekordsnabbt möte. 

Vid protokollet Lacke 

Och justerare Adde, 


