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PROTOKOLL – PPP ÅRSMÖTE 2022 

PROLOG 
Mötet avhölls den 1/4 hos 2021 års ordförande Johan F. 
2020 års ordförande herr Bobby Claesson har sin utlovade brakmiddag 
kvar att verkställa. Kamraterna kom med konstruktiva förslag såsom 
Franzéns. Bobby tog tacksamt till sig tipsen och återkommer. 
I drinkbordet ingick en innovativ alkoholfri gin. GT-habituérna var inte 
överväldigade. 
De som avsåg att komma hade alla infunnit sig i god tid, förutom 
Hovrättsrådet som stod för en mindre försening. Vi var dock alla glada att 
han infann sig, till skillnad från 2021 årsjulmiddag då han uteblev 
åberopande glömska. 
Sju av deltagarna bar stilenligt slips, medans tre var mer fritidsklädda. 
Ola S hade på förmiddagen tvingats kasta in handduken av hälsoskäl. 
Lacke och Lelle kan av hälsoskäl inte närvara. Ytterligare två medlemmar 
var frånvarande med skäl som blev skarpt ifrågasatta (mer om detta 
nedan). 
Som faller sig naturligt när äldre gentlemen träffas så dryftades olika 
hälsofrågor. Det visade sig att tre av oss nyligen drabbats av förargliga 
sportskador. Anders B hade i Alperna stakat iväg nedför pisten utan att 
ha säkrat att högerskidan satt fast. Detta ledde till en rejäl smäll i rumpan 
som fortfarande sitter i. Bobby hade varit i Grövelsjön och gjort en 
döende svanen i längspåret. Han förflyttar sig för närvarande helst i 
sidled. Tobi spelade golf i Trosa med spikes men det ville sig inte bättre 
än att han stöp i en nerförsbacke. Resultet blev ett kolossalt blåmärke. 
Dock kunde han trösta sig med att han fullföljde hålet med en birdie. 
Stämningen var uppsluppen och prologen avslutades med att 
Kanslichefen beordrade ett konterfej. Främre raden försågs med porträtt 
av de som av accepterade och ej accepterade anledningar inte deltog. 
Efter 17 bilder var Kanslichefen nöjd och vi kunde sätta oss till bords.  
Vi bjöds på en strålande middag vid ett vackert dukat bord. Vikta 
linneservetter, silverbestick med mera. Menyn bestod av Skagenröra, 
Boeuf Bourguignon, Smarrig Chokladkaka med kokos och PPP-praliner 
till kaffet. 
Värden avtackades varmt, tillsammans med eventuella i bakgrunden 
hjälpande krafter. Johan F var nöjd, men hade nog gärna sett att det 
Fahlströmska silvret hade utnyttjats. Deltagarna ställde sig neutrala till 
denna familjeinterna fråga. 
Nu vidtog årsmötet. Det noterades att dagordningen var utskriven på 
högkvalitativt papper, värdigt stundens status. 
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1 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE 
Johan F valdes med acklamation till mötesordförande och tackade för 
förtroendet. 

2 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE OCH JUSTERINGSMAN 
Anders B utsågs återigen till protokollförare, med acklamation.  
Han erhöll vissa eloger för 2021 års protokoll (vars innehåll de flesta 
hade glömt). 
Bobby utsågs till justeringsman.  

3 JUSTERING AV FÖREGÅENDE ÅRS PROTOKOLL 
Inga anmärkningar framfördes på föregående protokoll, förutom att det 
var oklart om det blivit justerat. 

4 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 
10 av 15 var närvarande.  
Tre var frånvarande av beklagansvärda hälsoskäl (se prologen).  
Den 14:e lät meddela "Potens Non Volens" (kunna men inte vilja). 
Beskedet kom via ombudet herr Ola Mattson som samma dag hade ätit 
lunch med den 14:e, som föredrog att på kvällen vara på Djävulsön med 
sina nära och kära. 
Den 15:e hade i veckan lakoniskt med email meddelat att han skulle 
utebli eftersom hustrun spontant hade bjudit till bridgemiddag i Täby 
denna fredag.  
Många av de närvarande var skarpt kritiska till den inställning och 
prioritering som nummer 14 och 15 gav uttryck för. De äskade en 
ordentlig hudflängning i protokollet. Den diskreta protokollföraren föredrar 
dock att framföra argumenten och en generell kritik men låter de 
anklagade förbli anonyma. 
Röstlängden i golffrågor fastställdes till 9 (alla närvarande utom Ola M) 

5 VAL AV STYRELSE  
Kanslichefen började med en historisk sammanställning över hur de olika 
styrelseposterna hade fördelats över åren. Inte överraskande så hade 
Den Störste varit ordförande och golfrepresentant flest gånger. "Bonny" 
har klart täten vad gäller festrepresentantskapet. 
Alvis var mycket nöjd med fjolårets styrelse och var inte främmande för 
en fortsättning. Bobby och Conny ansågs dock historiskt ha mycket 
ingående kännedom om Hook och dess frestelser.  
Diskussionen kom därmed att handla om ett kollektivt ("Bonny") eller 
individuellt ansvar (Bobby+Conny). Kollektivt ansvar faller sig inte 
naturligt för PPPare. Alvis kontrade med att San Marino framgångsrikt 
styrts av två Kaptener i många år (liksom antikens Sparta med två 
kungar).  
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Mötet beslöt med acklamation att utse Bobby till ordförande och Conny till 
festrepresentant. Anders B utsågs till golfrepresentant, likaså med 
acklamation. 

6  ÄNDRING AV STADGAR 
Inga förslag hade inkommit. 

7 FRÅGA OM INVAL 
Inga förslag hade inkommit.  
Vissa röster menade att om ett medlemskap i PPP inte är 
eftertraktansvärt så ska kanske medlemmen kunna befrias från detta.  
Det skulle dock först  kräva en stadgeändring. (Vid ett tidigare årsmöte 
har beslutats att man inte i förtid kan utträda eller bli utesluten ur PPP.) 
Ett extra årsmöte diskuterades men de lagkunniga klargjorde att frågor 
om inval och uteslutning inte kan behandlas på ett extra årsmöte.  
Anm. Protokollföraren besökte PPPs hemsida och noterade att de 
publicerade stadgarna inte är uppdaterade avseende utträde och 
uteslutning. 

8 SPELDAG, SPELPLATS OCH SPELSÄTT FÖR PPP-MÄSTERSKAPET 
Avgående styrelse hade i god tid sonderat ett förslag att hålla årets 
mästerskap på Hook i slutet av augusti. Responsen hade varit positiv och 
styrelsen hade förtjänstfullt lagt preliminära bokningar. 
Efter diskussion modifierades förslaget något och det beslöts: 

• Ankomst till Hook söndag 21/8 med spelstart 13.00 (Rond 1) 

• Rond 2 måndag 22/8, direkt följt av prisutdelning och officiellt 
avslutande av PPP-mästerskapet. 

På förslag av Bobby diskuterades alternativa spelformer, varvid någon 
form av lagmatch borde ingå. Det beslöts: 

• Rond 1 spelas som en lagmatch mellan de olika bollarna. 
Individuella poängbogey-scorer ska föras. Dessa  resultat utgör 
seedning inför rond 2. 

• Rond 2 spelas som ett 18 håls PPP-mästerskap (poängbogey) 

• Golfkommitten återkommer med ett förslag om hur lagmatchen 
ska utformas, med förutsättningen att jämngod spelstyrka ska 
eftersträvas.  

Anders B åtog sig att justera bokningen med Hook. 12 enkelrum kommer 
att bokas för söndag natt. Galamiddagen blir på söndag. De som önskar 
stanna längre får själva boka detta. 
Om möjligt ska vi försöka spela båda ronderna på Skogsbanan. 
En avslutande notering är att Hovrättsrådet råddes att medtaga 
badbyxor. Tiderna, och annat, har förändrats sedan sist det begav sig på 
Hook (1980). 
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9 VAL AV GOLFKOMMITTÉ BESTÅENDE AV TRE PERSONER 
Johan F och Tobi valdes med acklamation att tillsamman med Anders B 
utgöra golfkommitté. 

10 FASTSTÄLLANDE AV HANDICAP FÖR MEDLEMMAR 
- 

11 ÖVRIGA FRÅGOR 
Johan F har ombesörjt framtagande av PPP-bollar, vilka fördelades efter 
intresse. Ingen övrig framtagning av jubileumsartiklar kommer att ske 
(Alvis kan avsluta sin planering). 
Golfslipsen diskuterades. Efter förslag från Tobi och Anders B beslöts: 

• Alla intresserade samlas för en 18 håls kvalificeringsrunda, med 
måltid före eller efter. 

• De två bästa i kvalificeringsrundan spelar sedan final, enligt egen 
överenskommelse 

• Ordförande Bobby återkommer med ett skarpt förslag med träff 
kring månadssskiftet maj/juni. 

Alvis informerade om att en trafikbot på 300€ inkommit från Bologna, 
efter tre års handläggning. Boten har sin grund i att ett våra fordon vid 
infarten förirrat sig in i en trång gränd, mot trafikriktningen. Bobby satt vid 
ratten, råden från baksätet var dåliga och miljön främmande. Mötet beslöt 
därför att Bologna-deltagarna kollektivt svarar för boten. 
EPILOG 
Avgående styrelse fick stående ovationer för Jubileumfesten på 
Adolfsberg. Den blev en fullträff hos både herrar och damer! 
Johan F avtackades varmt för ett gästfritt och väl genomfört möte. 
Protokollföraren noterar att aldrig har så många acklamationer skett. 
Detta var signifikant för ett möte som präglades av värme och glädje över 
att träffas. Tonen har också med åren blivit mildare och generösare (läs 
Bologna-bot) medans den innovativa kraften förblir obruten (läs 
nydaningarna avseende golfen). 
Våra tankar gick till Lacke och Lelle som är förhindrade att delta.  
 
Vid protokollet  Justeras 

Anders Bladh    
    

Anders B    Bobby 
Täby, 4/4 2022 

 


