PROTOKOLL VID PPP`S ORDINARIE ÅRSMÖTE 2009-02-06
1. Till mötesordförande valdes avgående ordföranden Ola S
2. Den ständige sekreteraren Anders B avsade sig det ytterst hedersvärda uppdraget att vara
protokollförare. Anledningen syntes bero av en snar resa till faraonernas land och en
tillrättavisning för dålig planering låg i luften. Istället för rockien Anders valdes nu Ola M,
en av PPP´s stiftare, till protokollförare. Anders F skall kontrollera om Ola M lyckats tyda
sitt klotter.
3. Föregående års protokoll justerades
4. 14 närvarande medlemmar visade sig ha rösträtt i samtliga frågor. Den ende ej närvarande
Bobby klarade med en hårsmån en tilltänkt kulvotering.
Mötet gladdes åt att Stefan åter blir golfare och aktiv i PPP.
Under rösträttspunkten uppstod en blattedebatt som absolut inte får plats på vår hemsida.
5. Så var det åter dags att välja styrelse. Många tror att det är ett stort förtroende att bli invald,
men protokollföraren anser att så inte behöver vara fallet, speciellt då protokollföraren inte
föreslogs till någon post.
Många kände sig kallade att bli ordförande och så här blev omröstningen:
Alvis
14
Flo
11
Adde
4
Conny
4
Wideman
2
Samtliga röstade alltså på Alvis i omgång 1. Det måste vara första gången i PPP´s
ärevördiga historia som PPP-mötet var enigt! Nu väntade omgång 2 och då nyktrade mötet
till och gav Flo 7 röster mot Alvis mer väl avvägda 9 röster. Tolkningen blir att den nya
ordföranden får ett lagom förtroende och ej kan få för sig att ta alltför stora friheter.
Till golfrepresentant valdes Anders B utan konkurrens. Om valet var enhälligt framgick
dock inte, utan mötet gick snabbt vidare och valde Flo (13 röster) före HCB (3 röster) till
festrepresentant. Ny styrelse är därmed:
Ordförande
Golfrepr
Festrepr

Alvis
Anders B
Flo

6

Inget förslag om ändringar av stadgarna hade inkommit.

7

Under frågan om inval eller uteslutning hände det inget mera än att Adde protesterade mot
något mötet inte förstod, men undermeningen var någon diffus anmälan av svarta kulor.

8

Spelplatsförslagen höll sig till moderata tre banor. HCB föreslog Island, Adde A6/Sand
Jönköping och Conny Lidingö GK. Connys främsta argument för Lidingö var att han avsåg
att sponsra första kvällen och det gav ett djupt intryck på bl.a. protokollföraren.
Omg 1
Omg 2
Island
5
Jönköping
9
5
Lidingö
7
7

Vi får väl se om LGK är spelklar och om Conny var så klar i huvudet att hans storstilade
löfte står sig. Medlemmarna är ju luttrade om ändrade planer efter årsmötet.
Nu gällde det att hitta en lämplig spelform. Ett mycket intressant, om än inte så väl attraktivt
underbyggt och paketerat förslag från Adde och Stefan var 36 hål open flaggolf. Då ingen
(ev också förslagställarna) riktigt förstod förslaget, lades det undan till kommande år. Ingen
flaggolfutredning tillsattes dock. Så här gick omröstningen:
Omg 1
Omg 2
Pb med hcp 36 hål
8
5
Slaggolf open 36 hål
4
Slaggolf med hcp 36 hål
11
9
En närstående till Ola M har tagit sig friheten att planera sitt bröllop till PPP-perioden. Med
en ödmjuk vädjan (inte så vanlig hos protokollföranden) tog mötet hänsyn till detta och även
till Alvis förehavanden. Därmed blev speldagarna fredag-lördag 4-5 september.
Beslutat:

4-5 sept Lidingö slaggolf med hcp 36 hål

Mitt under mötet avgick nu sittande mötesordförande och ordförandeklubban övertogs av den
stööörrrssste, som för övrigt protokollföranden varit klasskamrat med. Det tar på krafterna när
mötet drar ut på tiden och i framtiden kanske vi skall se till att utse flera alternativa
mötesordföranden.
9

Adde och Johan R:son (instiftaren av R:sons vandringspokal) valdes att tillsammans med
golfrepresentanten Anders B utgöra golfkommitté.

10

Golfkommittén fastställer handicap för icke aktiva medlemmar i svensk klubb, lottar
Match-Slipsen i god tid och planerar in generationsgolfen tillsammans med 2008 års
vinnare den Störrrste.
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Under övriga frågor uppsträcktes några medlemmar angående ofoget att inte svara på
mail mm.
Mötet beslutade att förra årets Matchslipsvinnare skall överlottas i första omgången. Främsta
anledningen är att den nu fyra-i-rad-vinnaren Wideman skall få färre tillfällen till träning.
Efter diskussion fattades det kanske inte helt oväntade beslutet att Matchslipsen skall spelas
med full hcp. Någon hade 7/8 som förslag, men PPP har ännu inte fått sådant inflytande på
Royal & Ancient Club att vi kunnat få igenom detta oerhört tänkvärda förslag.
Alvis (och Ola S) har nu via insamling på mötet och fonderade pengar sett till att PPPdomänen nu är betald för c:a 5 år.

Mötet avslutades och matvärden Ola S och lokalvärden Flo på Banérgatan 10 avtackades varmt.
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