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PROTOKOLL – PPP ORDINARIE ÅRSMÖTE 2015 

Mötet avhölls den 6/2 2015 på Östermalm hemma hos Anders F. Johan 
R stod värd.  

Miljön var förträfflig, värden tog väl hand om sina gäster och tillgången på 
rusande drycker var god. 

Menyn inleddes med Skagenröra med Augsburger Herrenpils och 
Linjeakvavit. Till varmrätt bjuds en härlig högrev som hade puttrat hos 
Conny sedan tisdagen. För strupen bjöds Lynx Petite Syrah. Måltiden 
avslutades med en tårta som väckte nostalgiska ungdomsminnen hos 
många. (Protokollföraren bodde dock under denna epok i Skvaderns land 
och lyckades inte uppfatta tårtans namn. Smaken var dock god.)  

1 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE 

Johan R utan diskussion. 

2 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE OCH JUSTERINGSMAN 

Anders B valdes utan diskussion till protokollförare med Lelle som 
justeringsman.  

Ola M anmälde nu till allas förvåning en protest, under denna inte allt för 
upphetsande programpunkt.  Det visade sig dock att protesten avsåg att 
vi inte först valt mötesordförande. Detta val hade på något besynnerligt 
sätt gått Ola förbi. 

3 JUSTERING AV FÖREGÅENDE ÅRS PROTOKOLL 

Föregående års protokoll lades till handlingarna utan anmärkningar. 

4 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 

Alla 15 medlemmar var närvarande och alla gavs rösträtt, även i 
golffrågor.   

Alvis påpekade att detta var första gången sedan 90-talet som alla varit 
närvarande! 
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5 VAL AV STYRELSE  

Någon föreslog att det vore mer praktiskt att först välja spelplats och 
därefter styrelse. Förslaget avvisades bryskt, med åberopande av 
stadgarna. 

Ordförande 

Flera namn nämndes, och mottogs med större och mindre förvåning och 
entusiasm.  

HC uttryckte själv tveksamhet om sin lämplighet, men betonade sin 
internationella erfarenhet. 

Ola M’s kandidatur väckte minnen till liv om 90-talets Velour-styrelse. 
Några av oss tycker att den i sin bredd och vidsynthet är ett 
högvattenmärke. Flertalet är av annan uppfattning, och deras 
kommentarer lämnade inget utrymme åt tvivel. 

Johan R fick eloge för sin insats som ordförande 2014, men det ansågs 
samtidigt ligga honom i fatet. Rotation krävs på denna krävande post. 

Tobi lanserades, med fördelarna av att vara odömd och obelastad av 
tyngre PPP-poster de senaste åren. 

Johan R hade tidigt under punkten försökt sig på att klubba första bästa 
förslag. Det fick sin förklaring när han nu hade påtagligt svårt att erinra 
sig så många kandidaters namn. Protokollföraren var behjälplig.  

Ola M valdes i slutomgången med 9 röster mot Tobis 7.  

Golfrepresentant 

Många namn nämndes. Johan R fick återigen stödja sig på 
protokollförarens anteckningar och ordningssinne för att genomföra 
omröstningarna.  

Adde valdes i slutomgången med 11 röster mot Johan F’s 10.  

Det kan nämnas att Bobby innan omröstningen klargjorde att han kan fixa 
bra golf-deals lite överallt. Samtidigt som han såg sig komma ännu mer 
till sin rätt som festrepresentant tillsammans med Conny. 

Festrepresentant 

Här skedde det besynnerliga att Anders B’s namn nämndes. Sannolikt för 
första gången som festrepresentant i PPP-sammanhang. Någon 
assoocierade till “Velourstyrelse” och därefter låtsades ingen om denna 
besynnerlighet. 

Bobby höll sitt vanliga kampanjtal: “Vi blir äldre och vill ni ha lite kul så 
välj Mig!”  
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Johan R valdes dock med 12 röster mot Bobbys 3. 

6 ÄNDRING AV STADGAR 

Alvis tog det djärva greppet att vid sittande möte försöka ändra 
Dagordningen.  

Det ansågs vara en stadgefråga och avslogs resolut på formella grunder. 
(Ingen skriftlig begäran hade nått sekretariatet i tid.) 

7 INVAL OCH UTESLUTNING AV MEDLEM 

Inga förslag hade inkommit. 

8 SPELDAG, SPELPLATS OCH SPELSÄTT FÖR PPP-MÄSTERSKAPET 

Spelplats 

Marbella-trakten valdes till spelplats med 8 röster enligt förslag lanserat 
på julmiddagen. Alternativet Kronholmen på Gotland fick 6 röster. 

Det bestämdes att utresan blir 4/10 med hemresa 9/10. Var och en 
beställer själv sina biljetter.  

Speldagar 

Dag 1, 3 och 4 sker spel på Los Acqueros. Det fastslogs att Dag 2 blir 
”Fria aktiviteter”, innebärande att var och en gör som han vill!  

Bobby kommer att undersöka möjligheterna och kostnaden för att spela 
på Valderama. 5-6 personer uttryckte önskemål om att spela en bra bana 
även dag 2. 

Spelsätt 

Det beslutades med 8 röster mot 7 att spela 36 hål poängbogey (och inte 
slaggolf.) 

9 VAL AV GOLFKOMMITTÉ 

Johan F och Anders B  valdes att utgöra golfkommitté tillsammans med 
golfrepresentanten Adde. 

10 FASTSTÄLLANDE AV HCP FÖR MEDLEMMAR EJ AKTIVA I SVENSK 
GOLFKLUBB 

Överlåts till golfkommittén. 
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11 ÖVRIGA FRÅGOR 

Det var en kortare diskussion om ”Hur få bättre deltagande i 
Guldpeggen”.  

Johan F föreslog att De Stora skulle utreda hur 45-års jubileumet skulle 
ordnas. De övriga var kallsinniga och såg inget behov av en 
specialutredning i denna form.  

Alvis framförde uppfattningen att 45-års jubileum är 45 år efter 
grundandet, vilket skulle innebära 2016. Protokollföraren fick intrycket att 
denna syn accepterades. 

Tobi vill gärna spela St Andrews med PPP-kamrater. Det bestämdes att 
försöka få till stånd en sådan resa 2016. Den ska ses som en resa för 
intresserade, skild från PPP-mästerskapet. Bobby och Anders B åtog sig 
att komma tillbaka med ett förslag. 

Ola M undrade hur många som åker med till Spanien. Det förefaller som 
alla kommer, utom Anders B (som planerar ett familjearrangemang vid 
denna tidpunkt). 

 

Johan R avslutade med lättnad mötet. Det hade dragit ut på tiden och 
skaran var tidvis oregerlig, med hög decibelnivå. Speciellt på östra 
bordshalvan.   

PPP uttryckte sin tacksamhet till Johan R, med Conny, och Anders F.  

 

 

Vid protokollet  Justeras 

Anders Bladh        

Anders Bladh   Lelle 

Täby 8/2 2015 

 


