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PROTOKOLL – PPP ORDINARIE ÅRSMÖTE 2019 

PRELUDIER 

Mötet avhölls den 1/2 på Skepparkroken Lidingö hos Johan, mer känd 
som Den Största.  

I den varma och ombonade lägenheten bjöds drinkar och tilltugg medans 
Kung Bore rasade utanför.  

Täby-truppen anlände något sent, åberopande inga hållbara argument. 
Än senare anlände Johan R, som hade chansat på SJ under 
vinterförhållanden. Vintern verkar varje år komma som en överaskning för 
SJ. Denna dag ledde det till 9,5 timmar Malmö-Stockholm, och ankomst 
till övrigas kaffe och avec. 

Lokalt i Trosa-trakten var tydligen förhållandena än bistrare. 
Hovrättsrådet meddelade sent sin icke ankomst. Det var oklart om det 
berodde på att orten hade lokalt reseförbud eller på dålig planering. 

Bobby hade valt att träna kroppen i Vålödalen, snarare än att stärka 
själen med uppfriskande PPP-umgänge. 

Närvarande satte sig till bords och trakterades med en utsökt måltid. 
Guacamole-toast, värmande gryta med potatismos och efterrätt med 
jordgubbar, varm banan och glass. Värden säkerställde att vi hade fyllda 
glas och varm mat på tallrikarna, med lite över till Johan R. Alla 
närvarande sände varma tack till Madeleine. Conny bistod med att lägga 
sista handen vid maten inför serveringen. 

Därefter påbörjades årsmötet. Alla var alltså närvarande utom Bobby, 
Hans-Christer och Tobi, inklusive en sent ankommande Johan R. 

1 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE 

Johan F valdes med acklamation till mötesordförande. 

2 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE OCH JUSTERINGSMAN 

Anders B valdes med acklamation till protokollförare. Ingen vikt fästes vid 
den brutna vänsterarmen. Adde utsågs till justeringsman. 
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3 JUSTERING AV FÖREGÅENDE ÅRS PROTOKOLL 

Protokollet justerades, sannolikt osett. 

4 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 

12 närvarande, varav 10 med rösträtt i golffrågor (Lacke och Ola M avser 
ej spela). 

5 VAL AV STYRELSE  

Ordförande 

Conny utsågs till ordförande med acklamation. Den nyvalde ordföranden 
uttryckte sin glädje över uppdraget. 

Golfrepresentant 

Stefan valdes med viss marginal till Johan F. Anders B föll bort i den 
inledande omröstningen. 

Festrepresentant 

Alvis utsågs till festrepresentant med acklamation. 

Det är imponerande att utan tvekan axla tre så tunga och centrala PPP-
uppdrag: Festrepresentant, Kanslichef  och IT-ansvarig (inklusive de 
känsliga säkerhetsfrågorna). 

6 ÄNDRING AV STADGAR 

Inga förslag hade inkommet. 

7 INVAL OCH UTESLUTNING AV MEDLEM 

Inga förslag hade inkommet.  

Anm. Som noterades bl.a vid årsmötet 2017 så lär det finnas protokollfört 
att möjligheten till uteslutning ska stadgemässigt vara avskaffad. Då bör 
också kallelsen justeras för kommande möten. 

8 SPELDAG, SPELPLATS OCH SPELSÄTT FÖR PPP-MÄSTERSKAPET 

Jubileum 

Efter diskussion fastställdes att Det Stora Jubiléet firas 2021 (50 år efter 
starten). Det kan då bli aktuellt med en större resa och/eller bankett med 
damer.  

Detta beaktades vid valet av årets spelplats. 
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Spelplats 

Ett större antal platser lanserades, med tonvikt på Sverige: 

• Värmdö+Ingarö (klassiska PPP-banor) 

• ”Inom 10 mil från Stockholm” 

• Omberg 

• Öland (Borgholm) 

• Östersund 

• Åland 

• Ösel (”katten bland hermelinerna”) 

Omberg valdes efter att ha varit det klart mest populära alternativet i 
samtliga omröstningar. I slutomröstningen blev det 8-3 mot Åland. 

Ola M önskade att den avslutande banketten hålls i Vadstena. Samsyn 
fanns att de första övernattningarna sker på Omberg men att banketten 
och den avslutande övernattningen sker på annan och festligare ort. 

Spelsätt 

I en stenhård omröstning valdes 36 hål slaggolf hårfint före 36 hål 
poängbogey. 

Speldag 

Speldag bestämdes till innan augustis utgång, för att säkerställa att 
Bridgegeneral Ola S kan deltaga.  

Styrelsen undersöker och återkommer med festligt förslag. 

9 VAL AV GOLFKOMMITTÉ 

Anders B och Johan F  valdes med acklamation att utgöra golfkommitté 
tillsammans med Stefan Golfrepresent.  

10 FASTSTÄLLANDE AV HCP FÖR MEDLEMMAR EJ AKTIVA I SVENSK 
GOLFKLUBB 

Alla i golf aktiva är också medlemmar i svenska golfklubbar. 

11 ÖVRIGA FRÅGOR 

Diskussionenen om Guldpeggens utformning (och vara eller inte vara) 
kom upp även i år. Deltagandet har varit klent på senare år. 

Ola S förordade ”valfria kombinationer” så länge det finns en PPP-
koppling, inklusive fruar. 
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Lacke vill ha prioritet att ge PPP-barn företräde, i kombination med 
”godtycklig” PPP-medlem. 

Conny tog upp upplägget med priser. Som en etablerad generös 
prisdonator uttryckte han sin harm över att legal frånvaro vid 
prisutdelningen kunde leda till att en andraplats resulterade i ”det som 
blev kvar”, och påföjande besvikelse hos den PPP-junior som drabbades. 

Nu steg temperaturen och den flegma och samsyn som hittills rått 
kompletterades nu med en del skarpa tillmälen. Med andemeningen att 
träffen är det viktiga och priser skulle kunna avskaffas (förutom 
Guldpeggen). 

Lugnet lägrade sig. Det bestämdes att spela Guldpeggen den 2/6 på 
Värmdö, med fokus på generationsgolf. Ola S åtog sig att ordna träffen. 

Mötet avslutades. Johan avtackades för trevligt och generöst värdskap.  

Lelle ville ha lite mer ”lebensraum” för fötterna och gav sig av med Addes 
47:or. Adde lyckades inte pressa ner sina pråmar i Lelles 44:or. Man 
lyckades dock få till stånd en utväxling ute på landsvägen. 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

Anders Bladh    
    

Anders B    Adde 

Täby, 7/2 2019 

 


