
 1 

Protokoll fört vid Sällskapet Oxhornets månadsmöte den 14 januari 2014 

 

 

 

 

Närvarande: Harry Kjellman Sekreterare 

  Douglas Gustafsson Kassör 

  Bengt Ryberg Revisor/Tillförordnad ordförande 

  Douglas Lundmark  

  Bertil Ström 

  Jan Andersson Suppleant 1 

  Lars Åke Stenlund 

Mikael Hilmersson Valberedning 1  

  Tomas Carlsson 

  Peter Borg  Valberedning 2 

  Krister Haglund 

  Rolf Gunnarson Suppleant 2/Lokalvärd 1 

  Thomas Frykén V. Tävlingsledare/Lokalvärd 2 

Ronald Lundgren 

Inge Andersson 

Åke Almkvist 

 

Gäster:  Mikael Johansson 

  Jan-Olof Nyman 

  PG Larsson   

 

  Tot. 19 personer 
 

Distribution: Till samtliga medlemmar i Sällskapet Oxhornet som kan nås per 

E-post samt till kvällens gäster i mån av tillgång till aktuella  

E-postadresser. 

 

 

  

 

Aj…Aj…Aj! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Har någon sett våran väldiga ordförande? 
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1. Som ni förstår var ordinarie ordförande borta igen! Vår ständiga Stand In, Bengt R. 

blev tvungen att återigen ikläda sig ansvaret och lotsa oss igenom Kvällens möte. 

Mötesdeltagare och Gäster hälsades välkomna. I samband med detta presenterades 

även gästerna inför församlingen.    

 

2. Föregående protokoll genomlästes och begravdes i historiens arkiv.  

 

3. Punkterna Ölnamnspresentationen och Månadens ölnyhet sammanslogs vilket 

medförde att månadens öl presenterades av kvällens lokalvärdar. Detta utgjordes av 

Vermland´s Ale 5,6 %, bryggd och införskaffad i Kristinehamn, Kostade strax över en 

20: ga per flaska, 37:a eller nåt, fick betyget av en samstämmig församling runt 5,8.  

 

4. När det sedan gäller Aktuell Dartstatus hade visst någon ristat in i väggen:                                          

1. Benny S.                                                                                                                                                        

2. Douglas G.                                                                                                                                            

3. Bertil S.                                                                                                                                                       

Det tar sig … Det tar sig!  

 

5. Till Lokalvärdar för kommande möten utsågs följande:                                                   

Februarimötet = Ronald R./Sören M./Mikael R.                                                                               

Marsmötet = Inge A./Ingmar O.                                                                                                     

Aprilmötet = Åke A./Douglas G.  

 

6. När det gäller Surdegar har vi fått en självklar sådan som tillfaller vår ordinarie 

ordförande för att han missat arrangemanget runt den gemensamma bowlingkvällen 

under sistlidna höst! Mikael R.                                                                                                                

Sedan envisades Tomas C. att man skulle tilldela styrelsen en ros för gott arbete … 

vad han nu kan mena med detta?   

 

7. Under projektredovisning tilldelades Douglas G. uppgiften att ta fram en 

väggalmanacka med bilder från våra ölklubbsaktiviteter inför nästa år. Vidare 

diskuterades allt från öltillverkning till mässdeltagande samt att bygga ett litet bryggeri 

i ölklubbens regi där var och en av medlemmarna skulle bidra med ett startkapital allt 

från 1000 till 10000 per person. Beslöts att frågan skulle tas upp under årsmötet för 

beslut om åtgärd och omfattning.  

 

8. Nu var det dags för mat och påfyllning av mera dryck. Lokalvärdarna hade framställt 

en gulaschsoppa som smakade förträffligt såhär fram på kvällskvisten. Ett mycket bra 

initiativ som vi alla tackar allra mjukast för!                                                                                               

Det ryktades vidare om att Douglas G. skulle anordna en mannekänguppvisning efter 

maten som både Peter B. och sekreteraren missade pga. andra förpliktelser. 

 

9. Övriga frågor = missat! 

 

10. Mötets avslutande = missat!  

 

* * * 
 

 



 3 

 

 

Ett gammalt visdomsord kan dock vara på sin plats: 

 

Ett gott omdöme kommer av dåliga erfarenheter… 

Och många av dessa har orsakats av dåligt omdöme! 
 

 

 

Sanningsenligt berättat av sekreteraren Harry K. 
 

Beverly Hills 2014-01-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mån. 1-14 

                                                   

 


