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PROTOKOLL – PPP ORDINARIE ÅRSMÖTE 2011

Mötet avhölls den 11/2 2011 på Lidingö hemma hos Johan.
Värden bjöd på en förträfflig måltid bestående av toast Skagen, hjortgryta
och paj. Ordföranden själv hade med stor framgång gjort förrätten.
Varm- och efterrätt hade delegerats till Ordförandens fru, likaså med stor
framgång. Hjorten var fantastiskt mör och smakrik.
Därtill hade värden en innovativ bordsplacering. Högst upp på högsätet
satt Den Störste. Därefter var medlemmarna placerade efter fallande
antal titlar.
1

VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
Johan F fick förtroendet att leda mötet med acklamation.

2

VAL AV PROTOKOLLFÖRARE OCH JUSTERINGSMAN
”Same procedure as last time”, dvs Anders B pålades uppgiften i
konkurrens med Ola M.
Alvis trädde in som justeringsman istället för Tävlingsläkaren. Den senare
hade ännu inte lyckats öppna filen med föregående års protokoll.

3

JUSTERING AV FÖREGÅENDE ÅRS PROTOKOLL
Johan F kommenterade att enligt PPPs stora ordbok så heter det ”Den
Störste” och inte ”Den Största”.
2010 års protokollförare kunde inte förklara denna osannolika lapsus.
Justeringsmannen skyllde på ovan nämnda filproblem.

4

FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Det var 11 st närvarande. Bobby, Lelle, Tobi och Adde var frånvarande,
med varierande framförhållning och skäl;
 Bobby hade i god tid signalerat att han var på träningsläger för
Engadin Runt, och att han hade planerat för sedvanligt PPP-datum.

1 (5)

Anders Bladh

TÄBY 2011-03-02

 Tobi hade i början av veckan meddelat att han inte skulle närvara. Det
var för protokollföraren oklart om det berodde på lokala förpliktelser
eller en önskan om att hålla en låg publik profil med tanke på den
öppna PPP-webben.
 Lelle fick problem med tidtabeller och geografi och tvingades att
avbryta en redan påbörjad ankomst, vilket meddelades de påtänkta
resekamraterna.
 Addes i god tid meddelade ankomst dröjde vilket först ledde till
ytterligare förfriskningar och sedan till eftersökningar. Så småningom
etablerades kontakt med en Adde som avnjöt middag och rödvin i
hemmets lugna vrå. Han åberopade glömska. Rapporten mottogs med
stor förvåning och många lyfta ögonbryn. Den store Tävlingsläkaren
visade nu empati och föreslog en demensutredning.
Efter dessa preludier godkändes, efter omröstningar, Bobbys fullmakt till
Johan F och Tobis till Alvis. Röstlängden fastställdes till 13, inklusive i
golffrågor.
5

VAL AV STYRELSE

5.1

ORDFÖRANDE
Conny erbjöd sina tjänster som ordförande vilket accepterades med
acklamation.

5.2

GOLFREPRESENTANT
Johan F utsågs med acklamation till golfrepresentant.

5.3

FESTREPRESENTANT
Johan R lanserade sig själv som festrepresentant tillsammans med
Hans-Christer. Teamet åberopade bl.a. framgångar i Köpenhamn och på
Gotland. Dessa historiska triumfer borde enligt Hans-Christer automatiskt
leda till val med acklamation. Så skedde dock inte.
Alvis tyckte att det var dags att han även formellt träddde fram i
rampljuset, åberopande att han i många år varit den starka och
framgångsrika kraften bakom kulisserna. Hans-Christer gjorde nu ett nytt
utspel och erbjöd Alvis att ingå i deras team.
Mötet var dock tveksamt om ett par kunde utses till en styrelsepost i PPP,
och än mindre en trojka. Efter omröstning fastslogs ”en post – en man”.
Efter omröstning mellan Alvis, Hans-Christer och Johan R så valdes den
sistnämnda till festrepresentant. Johan R hoppades på bistånd från Alvis.
Denne konstaterade lakoniskt ”jag bestämmer i vilket fall”.
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ÄNDRING AV STADGAR
Inga förslag hade inkommit.

7

INVAL OCH UTESLUTNING AV MEDLEM
Conny lanserade ett överraskande mål om att kontinuerligt reducera PPP
tills 8 medlemmar återstår. Reduktionen ska ske enligt den fackliga LIFOstrategin (Last In First Out). Adde skulle då bli den första reduktionen,
vilket Conny tyckte vore riktigt: ”Adde är trevlig kille men har
dokumenterat inte rätt inställning till PPP”.
Någon menade att det nog gick lite snett från början när Adde som
nyinvald i PPP avstod från banketten på Johannisberg.
Efter ett visst resonerande om vad LIFO skulle medföra på det
individuella planet så avslogs Conny’s propå om ett reducerat PPP. Mötet
enades dock om en enkel reprimand till Adde med andemeningen att
Adde framöver tackar ja till PPP-evenemang och kommer när han har
tackat ja.

8

SPELDAG, SPELPLATS OCH SPELSÄTT FÖR PPP-MÄSTERSKAPET

8.1

SPELDAG
Det bestämdes att målet framöver är att spela 1:a helgen i september.
(Det är svårt att hitta datum som passar alla.)
Årets speldag spikades till 2-3/9.

8.2

SPELSÄTT
Det bestämdes med 8 röster mot 6 att årets tävling blir 36 hål
poängbogey med handicap, snarare än slaggolf. Den Störste och
”Bobby” stod för de utslagsgivande rösterna.
Det noterades att Den Störste och Tävlingsläkaren åberopade oförmåga
att förstå läget vid slaggolf.

8.3

SPEL- OCH FESTPLATS


Conny föreslog Lidingö GK med middag på älg och gris på Finedal.



Alvis föreslog ett prisvärt paket kring Tallin.



Ola M hade ett räkneexempel på vad Åland skulle kosta.

Nu vidtog en allmän plädering kring orter, kvinnor och fruar. Ola M ansåg
att om vi är i Stockholm så ska givetvis fruarna inbjudas med tanke på att
det är ett 40-års jubileum. Han hade ett visst stöd för denna uppfattning,
men motsatsen hävdades med större emfas.
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Alvis såg Tallin-förslaget som väl underbyggt och noterade att ett tidigare
års beslut om Lidingö hade spruckit.
Vid den ”kastlösa” nedre bordsändan brast nu koncentrationen och ett
allmänt tungomålstalande vidtog. Ordföranden återkallade efter ett tag,
med viss svårighet, mötet till ordning och omröstning.
Det beslöts med 9 röster mot 8 att åka till Tallin, med ett par extra dagar
på Öseln som option för de som så önskar.
9

VAL AV GOLFKOMMITTÉ
Anders B och Lacke valdes med acklamation till golfkommittén,
tillsammans med golfrepresentanten Johan F.

10

FASTSTÄLLANDE AV HCP FÖR MEDLEMMAR EJ AKTIVA I SVENSK
GOLFKLUBB
Golfkommittén ska göra en stickprovskontroll.

11

ÖVRIGA FRÅGOR
Redovisningen från Vänföreningskommittén med Conny som
sammankallande är senarelagd till årets generations-forsome (ref PPP
årsmöte 2010).
PPP-webben är fortfarande öppen. Alvis har haft både tekniska problem
och tidsbrist. Han återupprepade det stående målet att ha infört password
innan nästa årsmöte.
Alvis föreslog en jubileumsmiddag under våren med fruar. Flertalet var
dock ljumma eller negativa. Ola S föreslog istället att fruarna skulle
bjudas in till Generations-foursome för eget spel och deltagande i
middagen. Förslaget antogs.
Det beslöts att skjuta årets Generations-foursome en vecka till söndag
den 12/6 pga Kristi Himmelsfärdshelgen. Ola M arrangerar på
Djursholms GK.
Inför mötets avslutande tog Conny till orda. Dels för att mer mångordigt
upprepa Anders Bs tacktal till värden. Dels för att klargöra att han var
nöjd med att mötet genomförts på ett värdigt sätt och att han för egen del
undanbad sig förändringar. Hans-Christer gick i svaromål. Han snarare
eftersträvade nya former och undanbad sig introvert nostalgi om
fornstora dagar.
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Avslutningsvis samlade sig alla till ett hjärtligt tack till Johan, och indirekt
Madeleine, för ett mycket trevligt och välsmakande årsmöte.
Vid protokollet
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