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 Protokoll fört vid Sällskapet Oxhornets månadsmöte den 8 oktober 2013. 

 

Närvarande: Harry Kjellman Sekreterare  

Douglas Gustafsson Kassör 

Bengt Ryberg Revisor 

Mikael Rönnlund Ord. Ordförande 

Benny Stenlund Klubbmästare 

Bertil Ström   

Jan Andersson Suppleant 

Jan Olof Karlsson Lokalvärd 1  

Mikael Hilmersson Lokalvärd 2 

Tomas Carlsson 

Rolf Gunnarsson Suppleant 

Roland Lundgren  

Inge Andersson 

Ingmar Olsson Ölbryggare 1 

Åke Almkvist 

Carlo Andersson 36:an 

    

Gäster:  Mikael Johansson Elektriker 

  Jan Olof Nyman 

  PeGe Larsson Ölbryggare 2   

 

Totalt   19 personer 

 

    

Distribution: Till samtliga medlemmar i Sällskapet Oxhornet + 

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

 

 

Sammanfattning 
 

Kvällens mötes-tema blev Hemgjort öl / Ölprovningar samt en utsökt Trattkantarellsoppa som 

tilltugg, arrangerat av våra hembryggarproffs samt av kvällens lokalvärdar i nämnd ordning! 

Det är bara att applådera och tacka allra mjukast för ölprovningsarrangemanget, god 

soppa samt trevlig samvaro! 

 

Nu till månadsmötet där följande avhandlades: 

1. 

Ord. Ordförande hade behagat att infinna sig och öppnade mötet samt hälsade välkomna till 

kvällens begivenheter. 

 

2. 

Föregående protokoll ”genomlästes” och lades till handlingarna. 

 

3. 

Under Ölnamnpresentationen Blev det förvånansvärt tyst runt bordet. Ingen kände sig 

manad att prata i detta ämne. 



 2 

 4. 

Månadens ölnyheter blev provsmakning och betygsättning av PeGe Larssons hemmagjorda 

alster och resulterade i följande omdömen:  

  

De utprovade ”ölsorterna” bestod av: 

4.1  Gottlandsdricka m enesmak c. 5%, betyg 5,53 Tydliga enebär 

4.2 IPA m åldersförändringar c. 4,5%, betyg 3,88 Bättre som nybryggt! 

 

5. 

Aktuell Dartstatus var som vanligt åt Hee … ingen visste något … beslöts att ändra reglerna 

såtillvida att alla förklaras vara ledare. Ja … Ja! Sekreteraren kan ju dock aldrig komma 

ifråga. 

 

6. 

Till Kommande mötes lokalvärdar utsågs: Tomas Carlsson och Klas Gustavsson  

 

7. 

Surdegar o andra Påhopp: Tja … det ser ut att vara likartade problem som med ovanstående 

Dartstatus. Sekreteraren kunde i alla fall få en ros för initiativet med införskaffandet av nya 

konferensbord? 

  

8. 

Under Projektredovisningen fanns dock en del att redogöra för!  

8.1 Beslöts att en gemensam Bowlingkväll tillsammans med ”våra” damer skall 

anordnas under hösten. Endera i Skvd eller i Mstad. Handläggare Mikael R.   

8.2 Vidare åtog sig Ingmar O. att ordna en liten Julfest i klubblokalen lördagen            

den 14 dec. kl.19.00. Det utlovades även hembryggd Julöl till detta tillfälle. 

Handläggare Ingmar O.  

8.3 Douglas G. föreslogs ta fram”lämpliga klubbkläder” samt medlemskort för 

Oxhornsmedlemmarna. Handläggare Douglas G. 

  

9. 

Under Övriga frågor vet jag ej vad som hände, bara att Tomas C. tjatade om att utöka 

medlemsantalet i klubben till 42, det skulle vara något magiskt med detta tal. Det enda 

magiska jag kan se är att då blir vi tvungna att bygga ut möteslokalen för vi får inte plats      

med fler personer i nuv. lokal. 

*** 
 

Beverly Hills den 13 oktober 2010 

 

”Drink Up And Be Somebody” Harry K. 
 

 

Månm. 10-13 


