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PROTOKOLL – PPP ORDINARIE ÅRSMÖTE 2013 

Mötet avhölls den 8/2 2013 på Östermalm hemma hos Bobby. 

Värden stod för en trevlig kväll med titelbaserad placering (ju fler titlar ju 
närmare köket och maten).   

Mötet började med stadiga dryor och fortsatte med Skagenröra, Thai-mat 
och tårta. Det rådde en god tillgång på drycker under hela kvällen. 

1 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE 

Bobby valdes, utan diskussion. 

2 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE OCH JUSTERINGSMAN 

”Same procedure as last time”, dvs Anders Bladh pålades uppgiften.  

Många nominerades som justeringsman. Hans-Christer och Conny 
försvann i semi. Tobi utsågs, närmast utmanad av Adde. 

Det överenskoms att Anders Bladh inte är protokollförare nästa gång. 

3 JUSTERING AV FÖREGÅENDE ÅRS PROTOKOLL 

Inga anmärkningar (tvärtom uttryckters vissa positiva omdömen). 

4 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 

Alla var närvarande utom Johan R. Röstlängden fastställdes till 14, 
inklusive i golffrågor.  

Någon väckte idéen att antalet röster per person skulle vara detsamma 
som antalet golfklubbsmedlemskap, vilket skulle gett Adde och Tobi tre 
röster vardera. Det förblev oklart om förslaget bottnade i en association 
till golfintresse eller ekonomisk styrka. 

Hans-Christer valde denna punkt för att uttrycka sitt missnöje med brist 
på anpassning till utlandssvenskar vad gällde datum för 2012 års slips. 
Han ansåg sig ha blivit bort-cuppad från en sannolik slipstitel. 
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5 VAL AV STYRELSE  

Alvis valdes med acklamation till ordförande. 

Tobi valdes till festrepresentant i konkurrens med Conny. 

Johan F valdes med acklamation till golfrepresentant. 

Det noterades att mötesordförande Bobby höll hårt på traditionerna. Den 
slipslöse Anders F nekades att ge officiella inlägg I diskussionen. 

6 ÄNDRING AV STADGAR 

Ola S föreslog att årsmötet vid behov förläggs i mars för att underlätta 
resan för de som bor i dåligt plogade områden. Äskandet avslogs direkt 
eftersom en stadgeenlig inlaga saknades. 

Någon, för tillfället, vänlig själ föreslog istället ett flyttbidrag till Ola. 

7 INVAL OCH UTESLUTNING AV MEDLEM 

Inga förslag hade inkommit. 

Det noterades att mötesordförande nu upplevde herrarna Ola M och 
Anders F som obstruerande. De gavs en förmaning om att uppträda mer 
konstruktivt. 

8 SPELDAG, SPELPLATS OCH SPELSÄTT FÖR PPP-MÄSTERSKAPET 

Golf Nazional utanför Rom valdes som spelplats och uppehållsort. 
Ordförande återkommer snarast med besked om datum och upplägg för 
resan.  

Slutet av september och början av oktober nämndes som ett starkt 
alternativ. Bobby klargjorde att det i så fall skulle krocka med hans och 
Lottas 30-åriga bröllopsjubileum. 

Det bestämdes med acklamation att återgå till 36 håls slaggolf. 

Det bestämdes att golfkommittén på plats bestämmer vilken tee som ska 
användas. 

9 VAL AV GOLFKOMMITTÉ 

Anders Bladh och Ola M valdes med nästan enhällig  acklamation att 
utgöra golfkommittén tillsammans med golfrepresentanten Johan F. 
(Conny uttryckte farhågor för brist på rolighet.) 
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10 FASTSTÄLLANDE AV HCP FÖR MEDLEMMAR EJ AKTIVA I SVENSK 
GOLFKLUBB 

Inget att notera. 

11 ÖVRIGA FRÅGOR 

Alvis föreslog att PPP Vänförening öppnar ett konto på Facebook. Det 
beslöts att begrava hela frågan, efter många års utredande. 

Det beslöts att Alvis själv bestämmer vad som ska vara öppet respektive 
stängt på PPPs hemsida, med beaktande av önskemål att adresser och 
protokoll ska vara stängda. 

Årsmötet 2012 beslöt att PPP Generations-Foursome ska vara ett 
evenemang för PPP-medlemmar och deras barn, och inte vara öppen för 
svärsöner/svärdöttrar, fruar eller andra "hang-ons". Detta beslut togs nu 
upp för omprövning, med resultatet: 

 I första hand gäller de egna barnen 

 I andra hand gäller barn till andra PPP-medlemmar 

 I tredje hand gäller svärsöner och svärdöttrar. 

 

Bobby avslutade mötet och avtackades. 

 

Vid protokollet  Justeras 

Anders Bladh        

Anders Bladh   Tobi 

Täby 8/10 2013 

 


