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Protokoll fört vid Sällskapet Oxhornets halvårs- resp. månadsmöte den 10 sept. 2013. 

 

 

Närvarande: Harry Kjellman Sekreterare  

Douglas Gustafsson Kassör 

Lars Nilsson 

Mikael Rönnlund Ordförande 

Jan Österberg 

Benny Stenlund Klubbmästare / Tävlingsledare 

Bertil Ström 

Timo Alvila 

Jan Karlsson  

Lars Åke Stenlund   

 Jan Olof Karlsson  

Simon Issa 

Tomas Carlsson 

Peter Borg  Valberedning 

Krister Haglund 

Ronald Lundgren Valberedning 

Sören Modig 

Inge Andersson 

Ingmar Olsson Valberedning 

Åke Almkvist 

     

Gäster:  Carl-O Andersson 

  Jan-Olof Nyman 

  PG Larsson 

  Jari Pekka Jaatinen 

   

Totalt   24 personer 

 

    

Distribution: Till samtliga medlemmar i Sällskapet Oxhornet + 

Våra gäster i mån av tillgång till aktuella E-postadresser. 

 

 

Sammanfattning 
 

Det var någon Fan i församlingen som föreslog att vi kunde rationalisera och bara kopiera 

fjolårets protokoll till handlingarna vilket jag tacksamt tog till mig. Förresten är detta 

protokoll i sin tur en kopia av 2011 års protokoll så ni riktigt skall känna historiens vingslag. 

Förändringarna som jag trots allt kunnat spåra har jag rödmarkerat … håll till godo! 

 

I avsaknad av de flesta ifrågasättarna förlöpte kvällens möten ovanligt lugnt och sansat ...  

man kan tom. beskriva dem som konstruktiva! Halvårsmötet föredrogs av Mikael R. och 

efterföljande månadsmöte fick  Peter B. ta hand om. 

Nåväl det viktigaste som avhandlades under Halvårsmötet var alla ofullbordade projekt som 

vissa herrar genomdrivit under ölets saliga inverkan … det var närmast så att man skämdes för 
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allt som hängde ofullbordat i luften. Nåja en del hade väl också verkställts men min 

blygsamhet förbjuder mig att redovisa vilka. 

  

Vidare förrättades inval av en ny medlem i vår eminenta förening = Carl-O Andersson som 

mer än väl fullgjort sin ”prövotid”. Carl-O fick ölnamnet Effes samt löpnummer 59. 

Välkommen i De Obeslutsammas Förening! Nu efter invalet av Carl-O uppgår klubbens 

medlemmar till 36 man mao. Vi är fulltaliga!  

 

Under halvårsmötet avhandlades: 
 

§ 1 Ordförande Mikael R. öppnade mötet och hälsade välkomna!  

 

§ 2 Val av ordförande för mötet = stående = Mikael R. 

 

§ 3  Val av sekreterare för mötet = stående = Harry K. = Fan! Fan! 

 

§ 4 Godkännande av mötets behörighet = OK! 

 

§ 5 Godkännande av dagordningen = OK! 

 

§ 6 Val av två justeringsmän = Lars N. / Sören M. 

 

§ 7 Val av två rösträknare =             -”- / -”- 

 

§ 8 Inga rapporter från styrelsen fanns tillgängliga 

 

§ 9 Inga Frågor från styrelsen hänskjutna till halvårsmötet fanns att redovisa.  

 

§ 10 Det förelåg inga Omröstningar eller val! 

  

§ 11 Under Inval av nya medlemmar blev Carl-O Andersson invald som medlem i 

vårt anrika sällskap. Han fick medlemsnummer 59 och ölnamnet Effes! 

Välkommen!                 

   

§ 12 Under Förslag till aktiviteter under verksamhetsåret 2013-2014 föreslog 

styrelsen en Bremenresa som dock utgick pga. bristande intresse. Styrelsen 

planerar även att anordna en bowlingkväll tillsammans med medlemmarnas 

damer i Skövde under hösten 2013. Till detta arrangemang återkoms senare.  

 

§ 13 Det förelåg inga inkomna motioner till styrelsen och allvarligt … det spelar 

heller ingen roll med en sådan styrelse?  

 

§ 14 Ordförande avslutade mötet och tackade för uppmärksamheten samt hastade 

iväg in i köket för att fixa gräddstuvad pytt som smakade fantastiskt – helt 

underbart! Tack Mickael, för mat och husrum!  

***  
Beverly Hills den 11 september 2013 
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Vid protokollet Harry Kjellman 

 

                                                                                                 

Halvårsm. 09-13  Justeras ………………… / …………………… 

   Lars N.           Sören M. 

 

 

 

 

Nu till månadsmötet där följande avhandlades: 

 

1. 

Peter B. valdes enhälligt att hålla i kvällens månadsmöte som till en början blev något 

summariskt pga. ölets inverkan. Peter lyckades dock hitta rorkulten och fick det hela uppstyrt 

efter ett slag. 

 

2. 

Föregående protokoll befanns också vid detta stadium vara för komplicerat att recitera och 

fick läggas till handlingarna.  

 

3. 

Ölnamnpresentationen utgick pga. föregående halvårsmöte!  

 

4. 

Månadens ölnyhet utgick pga. föregående halvårsmöte!  

  

5. 

Aktuell Dartstatus var som vanligt åt Hee … ! 

 

6. 

Till Kommande mötes lokalvärdar utsågs: Jan Olof K. samt Mikael H.   

 

7. 

Surdegar o andra Påhopp: Tja … man kan väl kanske säga att de surnat! 

  

8. 

Under Projektredovisningen uppdrogs Douglas G. att presentera förslag på lämliga 

klubbkläder samt kalsonger till medlemmarna. Det fanns visst även någon som förespråkade 

att vi skulle börja handla med begagnade damtrosor … Herrejee!  

 

9. 

Under Övriga frågor vet jag ej vad som hände, tydligen gick proppen ur, alla var hungriga 

och törstiga. Natti … Natti!  

 

*** 
Vid ”protokollet” som ovan Harry K. 
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Månm. 9-13 

 

 

PS. Ovanstående protokoll är nästan en ordagrann kopia av fjolårsprotokollet … säger detta 

något om utvecklingen i vårt lilla sällskap. Kanske kan sekreteraren träda tillbaka för gott? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


