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PROTOKOLL – PPP ORDINARIE ÅRSMÖTE 2005
Mötet hölls den 4/2 i Nyström Bridal Widemar Advokatbyrås lokaler,
courtesy of Tobi.
En utmärkt italiensk buffé a la Alvestrand avnjöts varefter allvaret
började. Dessförinnan hade Den Största Resekommitten i enskildhet
finslipat sina förslag.
1

VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
Tobi fick förtroendet att formellt leda mötet, erter omröstning.

2

VAL AV PROTOKOLLFÖRARE OCH JUSTERINGSMAN
Anders fick en viss erkänsla för gjorda insatser men krafter verkade för
en förnyelse och Hans-Christers namn dök upp som förslag även på
denna punkt.
Tobi Amin satte dock snabbt punkt för diskussionen genom att klargöra:

3

1.

Anders är protokollförare

2.

Tobi justerar själv

3.

Det som gäller är Ordnung, Ordnung och mera Ordnung.

JUSTERING AV FÖREGÅENDE ÅRS PROTOKOLL
OK.

4

FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Alla närvarande utom Johan R, Lelle och Stefan.
Den återkommande diskussionen om Hans-Christers rösträtt i
golffrågor blommade upp även i år. Den slutade med att alla
närvarande hade rösträtt även i golffrågorna.

5

STYRELSE
Det blev paketlösningarnas afton.
Johan lanserade ett De Största-paket: Lacke ordförande, Bobby fest
och Johan golf, bl.a åberopande att en jubileumsstyrelse bör ha
åtminstone 20 titlar.
Ola M hade suttit och grunnat och lanserade ett Velour-inspirerat paket:
Ola M ordförande, HC fest och Tobi golf.
Adde lanserade ett Förnyelse-paket: Adde ordförande, Conny fest och
Anders B golf.
Conny lanserade ett Bonny-paket kompletterat med Anders F som
ordförande.
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Diskussionen var förhållandevis saklig och ”over the belt”. Efter
sedvanlig utslagsomröstning valdes:
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•

Ordförande:

Lacke

•

Fest:

Bobby

•

Golf:

Johan F

ÄNDRING AV STADGAR
Inga förslag hade inkommit.

7

INVAL OCH UTESLUTNING AV MEDLEM
Inga förslag hade inkommit.

8

SPELPLATS OCH SPELSÄTT PPP-MÄSTERSKAPET
Den Största Resekommitten presenterade två alternativ:
•

Italien med fokus på värme och mångsidighet

•

Skottland med fokus på golf-traditionalister.

En lång diskussion vidtog där i första hand Lars och Ola S förde
baneret för Italien respektive Skottland. I diskussionen beaktades bl.a.
ekonomiska, taktiska, historiska och demografiska aspekter (läs Dublin
2000).
Tobi gjorde en förtjänstfull och överslätande slutsummering varefter
mötet skred till beslut:
•

Skottland valdes hårfint framför Italien (6 röster mot 5)

•

Speldag ska vara 3:e helgen i augusti

•

Spelsätt ska vara 36 hål slaggolf med handicap.

•

Resan läggs upp som en kortare kärna för alla, med individuell
valfrihet att utöka till en vecka

•

Låg kostnad ska eftersträvas.

Det noterades med viss förvåning att den avgörande Skottlandsrösten
kom från en taktikröstande medlem som ville ha kvar Italien som
jungfrulig mark tills han nästa gång avser att delta.
Det noterades även att med tanke på historisk korrelation mellan
fattade och verkställda resebeslut så är det öppet vem som i praktiken
vann.
9

VAL AV GOLFKOMMITTÉ
Många kände sig som vanligt kallade och självskrivna, men endast
Anders B och Ola M valdes att komplettera Johan F i golfkommittén.
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FASTSTÄLLANDE AV HCP FÖR MEDLEMMAR EJ AKTIVA I SVENSK
GOLFKLUBB
Punkten avser Hans-Christer. Många kreativa förslag, med HC delvis
närvarande (bl.a. nio slag + fri dropp).
Mötet beslutade att Hans-Christer’s PPP-hcp är 18, varvid resning
omgående begärdes. Det blev dock ingen resning.

11

ÖVRIGA FRÅGOR
Alvis och Ola S meddelade att inga ytterligare utdebiteringar för
närvarande är aktuella. Beskedet mottogs med stor lättnad.
Tröjutredningen är ännu inte så långt kommen. Det beslutades att Ola
S ensam tar ansvar för att driva den i mål.
Tobi tackades för en trevlig kväll med god mat och dryck och väl
genomfört möte.

Vid protokollet
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