
 
 
 
Protokoll fört vid PPP:s årsmöte den 2 februari 2007 hos Adde på Porfyrvägen 
14 i Täby. 
 
Närvarande: Ola S, Zingo, Lacke, Tobi, Adde, Conny, HC, Melvin, Stefan, Anders F, Lelle, 
Johan F samt Bobby. 
 
 
 

§1 
Ordföranden Adde hälsade alla välkomna och sammanfattade den sittande styrelsens 
lyckade arrangemang under det gångna året. 
 

§2 
Till mötesordförande valdes sittande Adde. Till protokollförare och justeringsman utsågs 
Melvin respektive Anders F. 
 

§3 
Föregående års protokoll justerades. 
 

§4 
Röstlängden fastställdes efter det att det elektroniska brevet från Anders B, innehållande 
fullmakt för Anders F att företräda Anders B, avhandlats och s.a.s. lagts i det runda arkivet. 
Tre ledamöter mot tio ville godkänna den ofullständiga fullmakten. Konstaterades att 13  – 
samtliga närvarande – hade rösträtt. Rösträtt i golffrågor hade 12 eftersom Stefan inte avser 
att spela golf under 2007. 
 

§5 
Till ordförande valdes Lelle efter en hård omröstning mellan honom, Bobby, Adde, Conny, 
Melvin samt ”en som bor i stan”. Den sist nämnda jokern lanserades av Anders F som 
uppenbarligen var trött efter resan från Linnégatan ut till Adde i Täby. Som vanligt röstades 
det i omgångar och sista omröstningen stod mellan Lelle med 8 röster och Conny med 7 
röster. 
Till golfrepresentant valdes Bobby efter ett genialiskt upplägg att tre gamla Östra Realare 
skulle styra PPP under det kommande året. Bobby valdes med 11 röster mot Anders B (2 
röster), Conny (1 röst) samt ”en bror till en av de stora” som fick noll röster eftersom ingen 
vid det laget var i stånd att räkna ut vem denne bror kunde vara. 
 
Till festrepresentant valdes Melvin och Bobbys upplägg gick därmed igenom. Kampen var 
emellertid hård med utslagsröster mellan Melvin (10 röster) och HC (5 röster). 
 

§6 
Inga ändringar föreslogs av stadgar. 
 

§7 
Inga förslag hade kommit in avseende uteslutningar och intagning av nya medlemmar. 
 

 
 



 
 
 

§8 
Till spelplats valdes Östersund med spel på Frösö Golfklubb. Detta skedde efter sedvanliga 
turer och oturer över land och rike. Denna gång höll vi oss inom den svensktalande delen av 
världen: Åland, Åtvidaberg, Östersund, Västerås, Piteå havsbad, Visby samt ”Svensk stad 
inom bilavstånd”, vilket så småningom fastställdes till högst tre timmars bilfärd. 
 
 
 
 Första valomgången: 

 
Andra valomgången 

Åland 7 4 
Åtvidaberg 3 - 
Östersund 7 6 
Västerås 7 5 
Piteå Havsbad 7 4 
Svensk stad inom 
bilavstånd 

7 5 

Visby 4 - 
   

§9 
Speldag blir antingen helgen  24-26 augusti eller helgen 17 – 19 augusti. Styrelsen skall 
senast 10 mars fastställa datum och arrangemang i övrigt. Helst spel fredag –lördag med 
hemresa söndag samt ev inspel torsdag. 
 

§10 
Spelsätt blir slaggolf  med handicap över 36 hål (7 röster mot poängbogey 6 röster). 
 

§11 
Till golfkommitténs ledamöter, utöver Golfrepresentanten Lelle, valdes Ola S samt Tobi. 
Valet skedde slutligen efter tre röstomgångar och de röstande visade ett ofattbart 
engagemang i denna fråga med tanke på att många liter fisksoppa och rödvin vid det laget 
hade runnit ner i struparna. Ola S valdes redan i första omgången medans ”en bror till en av 
de stora” (visar sig så här efteråt vara Zingo) gav Tobi en hård match.  
 

§12 
Ordförande avslutade mötet.  HC, som hade ordföranden och värden till bordet, tackade för 
ett fint årsmöte med synnerligen god fisksoppa, vällagrade ostar samt utsökta viner (röda). 
Conny uttalade sig i allmänna ordalag och tog bl.a. upp synpunkter på det serverade vinets 
färg. 
 
Stockholm den 2 februari 2007. 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
Lars Alvestrand   Anders Florén 


