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PROTOKOLL – PPP ORDINARIE ÅRSMÖTE 2010

Mötet avhölls i Hässelby Villastad den 5/2 2010, med Alvis som värd.
Värden bjöd på en förträfflig måltid, flankerad av ett digert drink- och
avec-bord.
Under måltiden uttrycktes erkänsla för den avgående styrelsen och
dess sett att leda och utveckla verksamheten. Årets stora innovation
var PPP-fanorna vilka kom att utgöra ett spännande visuellt inslag både
på Sand och i centrala Jönköping.
Under måltiden rekapitulerades även andra händelser ur PPPs
resedagböcker, med umgänge över kultur- och åldersgränser. I
Jönköping manifesterat med inbjudan att titta in på ett parallellt
pågående Syrianskt bröllop.
1

VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
Alvis fick förtroendet att leda mötet, efter en uppmjukande omröstning
(Alvis 7, Tobi 4, Stefan 2).

2

VAL AV PROTOKOLLFÖRARE OCH JUSTERINGSMAN
Sällskapet var kluvet om vem som skulle påföras protokollförandets
föga tacksamma uppgift. (Att i efterhand uttolka löst sammanhållna
anteckningar från ett möte där många känner sig manade att tala fritt
och samtidigt med andra. En viss taktkänsla och censur är också
påkallad med tanke på allmänhetens googlande.)
Anders B fick uppgiften med 11 röster mot Ola M 8. Lacke erbjöd sig att
justera protokollet vilket accepterades.

3

JUSTERING AV FÖREGÅENDE ÅRS PROTOKOLL
OK utan kommentarer.

4

FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
14 närvarande, dvs alla utom Bobby.
Alvis åberopade fullmakt för Bobby. Efter en kortare ajournering kunde
Alvis presentera en fullmakt utan signering, vilken med tvekan
godkändes.
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Röstlängden fastställdes till 15, inklusive i golffrågor.
Anm. Det noterades att ett visst mönster börjar bli urskilljningsbart där
vissa tenderar att inte komma på årsmötet och andra inte kommer på
PPP-arrangemanget.
5

VAL AV STYRELSE
Johan Den Största valdes till ordförande med acklamation och utan
omröstning.
Adde valdes med stor majoritet till Golfrepresentant. Här påpekade Ola
M själv att han var i full kontroll och fortfarande bara röstade på ett
alternativ.
Anders F valdes med stor majoritet till Festrepresentant.

6

ÄNDRING AV STADGAR
Inga förslag hade inkommit.

7

INVAL OCH UTESLUTNING AV MEDLEM
L.P. föreslogs på sittande möte som hedersmedlem. Förslaget mottogs
med intresse men avslogs på formella grunder.

8

SPELDAG, SPELPLATS OCH SPELSÄTT PPP-MÄSTERSKAPET
Ett antal förslag hade inkommit respektive drogs direkt vid mötet:


Portugal (Ola M m.fl.)



Belgien (Conny)



London (Ola S)



Visby (Hans-Christer)



Mallorca (Anders B)

Johan R ville inför omröstningen ha det klarlagt om PPP är ett sällskap
för att spela golf eller ett sällskap för att ha kul och spela lite golf.
Mötesordförande klarlade direkt och utan tvekan att det senare gäller,
vilket gladde många.
I första omröstningen föll Belgien, London och Visby bort. I nästa
omröstning ställdes Mallorca mot Portugal-Argarve respektive PortugalCascai. I slutomröstningen segrade Portugal-Argarve med 8 röster mot
7 för Mallorca.
Det fastställdes att den officiella resan skulle vara onsdag-söndag med
1/9-5/9 som alternativ 1 och 8/9-12/9 som alternativ 2.
Johan F återkommer med skarpt reseförslag så fort som möjligt.
Den Störste föreslog som spelform 36 hål poängbogey med hcp! Ett
häpet PPP tillstyrkte förslaget med 9 röster mot 6 för de senaste årens
36 hål slaggolf.
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Det förblev oklart om förslaget tillkom pga resultaten efter fjolårets
strapatser i regn och storm eller i ambitionen att sänka tiden för en
genomsnittlig PPP-rond ner mot 5 timmar.
9

VAL AV GOLFKOMMITTÉ
Tobi och Anders B valdes unisont till golfkommittén, tillsammans med
Golfrepresentanten.

10

FASTSTÄLLANDE AV HCP FÖR MEDLEMMAR EJ AKTIVA I SVENSK
GOLFKLUBB
Frågan ansågs vara inaktuell eftersom alla säger sig vara aktiva.

11

ÖVRIGA FRÅGOR
Alvis inledde med ett längre inlägg om varför PPP borde ha en
Vänförening. Detta följdes av ett antal kommentarer från bl.a. Adde,
Hans-Christer, Ola M och Ola. Protokollförarens noteringar om
frågeställningen och inläggen saknas.
Det beslöts att omgående etablera en Vänföreningskommitté med
Conny som sammankallande. Övriga ledamöter utgörs av HansChrister, Alvis och Tobi. En rapport ska vara klar till PPP
Generationsfoursome 2010.
Alvis åtog sig att fixa att PPP-webben förses med lösenord. Bland annat
Hovrättsrådet vill hålla en låg publik profil. Det kan vara olämpligt för det
samhälliga förtroendet att med en enkel googling få tillgång till PPParkivet.
Mötet avslutades under ordnade former. Kvällen värd Alvis tackades för
ett charmant arrangemang med god och riklig mat och dryck.
Vid protokollet
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