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PROTOKOLL – PPP ORDINARIE ÅRSMÖTE 2012 

Mötet avhölls den 3/2 2011 på Lidingö hemma hos Conny. 

Värden stod för en mycket trevlig kväll. Det började med drinkar, som 
drog ut på tiden medans Hovrättsrådet letade efter den smala vägen.  

Därefter en måltid som sympatiskt nog började med öl och snaps, 
tillsammans med Toast Skagen. Som varmrätt hade Conny med stor 
omsorg gjort en älggryta med ett fantastiskt mört kött. Den hade en 
strykande åtgång, tillsammans med timjanpotatisen. Menyn slutade med 
en uppskattad fettisdagsbulle. 

Sittningen var i år fri, till skillnad från fjolårets mer orkestrerade. 

1 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE 

Conny valdes utan omröstning, efter några försynta Melvin-förslag. 

2 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE OCH JUSTERINGSMAN 

”Same procedure as last time”, dvs Anders B pålades uppgiften. 
Innovationen blev att Anders B även ålades uppgiften att justera. 

3 JUSTERING AV FÖREGÅENDE ÅRS PROTOKOLL 

Inga anmärkningar. 

4 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 

Det var 13 st närvarande, med Stefan och Ola S som frånvarande.  

Röstlängden fastställdes till 13, inklusive i golffrågor. 

Det var senare under kvällen lite oklart på vilka grunder Lelles arm 
höjdes under omröstningarna. Bobby var helt klart fysiskt inblandad, men 
var det för att kamratligt avlasta Lelle, eller var det ett usurperande av 
Lelles rösträtt? 
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5 VAL AV STYRELSE  

Conny åberopade tidsnöd och föreslog att 2011 år styrelse valdes om på 
ett bräde. 

Efter att ha klarerat struparna från konjaken så avslogs detta inlägg 
snabbt och bryskt. 

Johan F uppmanade intresserade kandidater att tydligt visa sitt intresse, 
och inte på visst politiskt manér säga Nej och mena Ja. 

5.1 ORDFÖRANDE 

Conny klargjorde snabbt att han gärna satt kvar.  

Bobby föreslog en paketlösning med Alvis-Bobby-Lelle. Denna typ av 
kollektiv lösning fann inget stöd hos de övriga. 

Kandidaterna blev: Bobby, Lacke, Lelle, Melvin och Ola M. 

Efter en stor mängd avgivna röster så blev Bobby vald med 10 röster mot 
Lelles 7. Bobby blev exalterad och ville ta över omedelbart. Han ålades 
dock att vänta till dagen därpå innan han började utöva sitt exekutiva 
ansvar. 

5.2 GOLFREPRESENTANT 

Lacke utsågs till golfrepresentant etfer omröstning mot Johan F.  

Det noterades att de 13 närvarande stod för 21 röster. Det kan t.ex. ha 
varit så att 3 röstade på Lacke, 2 på Johan F och övriga 8 på båda. Ett 
beteende som vore i harmoni med den lite dimmiga världsuppfattning 
som lätt och successivt sprider sig under ett PPP-möte. 

5.3 FESTREPRESENTANT 

Bobby förnekades att välja sitt eget team. 

Anders F hade tagit Johan F på orden och klargjorde tydligt att han ville 
bli festrepresentant. 

Hans-Christer såg alla alternativ utanför skärgården som svagsinta. Tobi 
påminde försynt att det enligt traditionen var dags att vara inom rikets 
gränser.  

Efter omröstning valdes Anders F. Den sista omröstningen var hårfin 
med 9 röster för Anders F och 8 för Melvin.  

Anders F strålade. Melvin konstaterade lakoniskt, som vanligt, att han 
kommer att bestämma som vanligt. 
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6 ÄNDRING AV STADGAR 

Inga förslag hade inkommit. 

7 INVAL OCH UTESLUTNING AV MEDLEM 

Inga förslag hade inkommit. 

Dock kunde protokollföraren notera att tonen mellan Adde och Conny 
under hela kvällen var inte bara hövlig under direkt förbindlig (en mindre 
finkänslig protokollförare skulle kunna se vissa drag fjäskeri).  

8 SPELDAG, SPELPLATS OCH SPELSÄTT FÖR PPP-MÄSTERSKAPET 

8.1 SPELDAG 

Vi spelar 1:a helgen i september (lördagen 1/9), enligt beslut på förra 
årsmötet. 

8.2 SPELSÄTT 

Det bestämdes med överväldigande majoritet att återgå till 36 håls 
slaggolf. 

8.3 SPEL- OCH FESTPLATS 

 Conny föreslog Pierpont kring Bryssel 

 Johan F föreslog Frösön, uppbackad av Anders B 

 Johan F föreslog Wärmdö/Fågelbro 

 Bobby föreslog Rivieran 

 Anders B föreslog Gotland 

I den avgörande omröstningen så beslöts det med 8 röster mot 7 att 
spela i Stockholms skärgård och inte på Gotland. 

Styrelsen väljer ett lämpligt upplägg. Gärna med spel på en bana dag 1 
och Wärmdö dag 2.  

Bobby nämnde Lidingö/Waxholm dag 1 och sedan kräftor på Storsand. 

9 VAL AV GOLFKOMMITTÉ 

Adde och Johan F valdes att utgöra golfkommittén tillsammans med 
golfrepresentanten Lacke. 
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10 FASTSTÄLLANDE AV HCP FÖR MEDLEMMAR EJ AKTIVA I SVENSK 
GOLFKLUBB 

Inget att notera. 

11 ÖVRIGA FRÅGOR 

Redovisningen från Vänföreningskommittén med Conny som 
sammankallande är ytterligare försenad. Melvin tar över ansvaret och 
rapporterar till årsmötet 2013. 

Melvin åtog sig, ännu en gång, att stänga PPP-webben för obehöriga. 

Det beslöts att spela årets Generations-Foursome på Wärmdö söndagen 
den 3/6. Det klargjordes att detta är ett evenemang för PPP-medlemmar 
och deras barn. Startlistan ska vara begränsad till dessa och inte 
inkludera fruar eller andra "hanger-ons". 

Adde drog nu en sedeslärande uppmaning om hur kamrater ska ta hand 
om varandra under svåra och vanskliga omständigheter, med vissa 
exempel. Inlägget var något smörigt och detaljerna omstridda men 
andemeningen stöttades allmänt. 

Conny avslutade mötet och tackade för förtroendet som 
mötesordförande. Mötet tackade Conny för en lyckad kväll med utsökt 
mat.  

 

Vid protokollet   Justeras 

Anders B    Anders B     

Anders Bladh   

Täby 13/2 2012 

 


