
Protokoll fört vid Oxhornets styrelsemöte 130828 
 
 
Närvarande: Mikael Rönnlund, Harry Kjellman, Douglas Gustavsson, Jan Andersson samt adjungerade 
Ingemar Olsson 
Frånvarande: Thomas Stenberg, Benny Stenlund, Rolf Gunnarson  
Närvarande 4 av 7, dvs styrelsen var beslutsmässig. 
 
§1 Bord – Nu har vi hittat lämpliga bord till lokalen. Ingmar O skall gå ytterligare en ”prutrunda” och sedan 
slår vi till. Förhoppningsvis finns dessa då installerade i lokalen till Oktobermötet. 
 
§2 Lokalsäkerhet – Beslutades att ”Riktiga” nödlampor, fabrikat KAMIC införskaffas genom Mikael H:s 
försorg (Harry K tar detta med honom). Det finns även efterlysande tape sedan ett år tillbaka i lokalen som 
väntar på montering längs golv/trappa…..denna skall också skyndsamt monteras. 
 
§3 Uppvaktningar – Då det sedan föregående årsmöte inträffat att två medlemmar fyllt 50 så kommer dessa 
på sedvanligt sätt uppvaktas på nästkommande årsmöte, dvs septembermötet. 
Mikael R fick i uppdrag att undersöka med dessa medlemmar om de tänkt närvara då. 
Styrelsen har sedan en tid tillbaka ett årsmötesbeslut på att 50 samt 75-åringar skall uppvaktas från sällskapet. 
 
§4 Protokoll – Då det emellanåt händer att saker som beslutats på månads eller årsmöten, beslutade styrelsen 
om att en ordentlig genomgång görs av föregående protokoll vid varje möte. 
Samtliga protokoll skall från och med nu också avslutas med en ”ToDo”-lista där beslutade punkter kvarstår 
till dess att de är åtgärdade. 
 
§5 Nya medlemmar – Vi har i dagsläget en aspirant som sökt medlemskap i sällskapet, nämligen Carl O med 
faddrarna Inge A och Doug G 
 
Han har nu uppnått sin kvot tillsammans med någon av sina faddrar, så styrelsen föreslår årsmötet att antaga 
honom under halvårsmötet i September. 
Blir han då antagen av årsmötet, beställer Harry K glas som kan överlämnas vid oktobermötet. 
 
§6 Aktiviteter 2013 – Information skickas ut omgående gällande den av årsmötet beslutade resan till 
oktoberfesten i Bremen 2013. 
Styrelsen beslutade även att den årliga aktiviteten som enligt våra stadgar skall hållas med damer, i år blir en 
Bowlingkväll på O’Learys i Skövde någon gång i Oktober-November. Oxhornet sponsrar med bussbiljett dit 
för medlemmarna med dess damer, samt banavgiften för desamma.   
 
§7 Övriga frågor – Noterades att vid extramöte i juni fattades ett antal beslut som ligger utanför ramarna vad 
ett månadsmöte, även om det är ordinarie, kan besluta (punkterna 4 och 8). 
För att förtydliga så är det endast årsmötet som kan besluta uppgifter åt styrelsen, i övrigt kan bara önskemål 
presenteras. 
När det gäller förbud mot användning av lokalen är detta ej heller något som kan beslutas på denna nivå då vi 
ej har något lagstadgat krav på brandskydd, ej heller något internt regelverk som kräver detta. Extramötets 
önskemål om förbud noterades dock och självklart vill även styrelsen skyndsamt uppgradera säkerheten. 
 
§8 Nästa möte – beslutades inget datum för något nytt. 
 
Vid protokollet:  Mikael Rönnlund 


