
PROTOKOLL  fört  vid  ordinarie  månadsmöte  med  Sällskapet  Oxhornet
tisdagen  den  den  13  maj  2014  i  föreningslokalen  Mariestad.

§  1.
Eftersom  ordinarie  ordförande  icke  var  bland  de  närvarande  utan  saK  enligt  uppgift  på  kammaren  hemmavid  och  studerade  en  bok  om  flygfän  (möjligen  flygplan)  
tog  vice  ordförande  Bengt  Ryberg  till  orda  och  förklarade  mötet  för  öppnat.

§  2.
Ordinarie  sekreteraren  ägnade  sig  denna  kväll,  även  han,  åt  någon  slags  undanmanöver  och  var  således  icke  tillstädes.  I   hans  ställe  fick  B.  Ström  försöka  minnas  
vad  som  sagts,  och  nedteckna  deKa.

Fullt,  eller  åtminstone  delvis  närvarande  var  emellertid  följande:
Benny  Stenlund Douglas  Gustavsson Åke  Almqvist
Bengt  Ryberg Jan  Andersson Ingmar  Olsson
Jan  Österberg Mikael  Johansson,  gäst Lasse  Stenlund
Christian  Stenlund,  gäst Sören  Modigh Inge  Andersson
PG  Larsson,  gäst Bertil  Ström S:a  14  personer

§  3.
Månadens  ölprovning  1.
En  glutenfri  spansk  brygd  från  Barcelona  ”Daura  Damm”  provades.  (5,4%,  15:-‐‑  på  Bolaget)  PoängsaKes  till  3,7  på  Beaufortskalan.  Bengt  Ryberg:  ”Får  nästa  
provöl  samma  dåliga  poäng,  får  jag  överväga  aK  avgå  som  v.  ordf.”  Hörd  kommentar  till  deKa:  ”Det  hade  knappast  räckt  med  det  utan  det  hade  rent  av  kanske  
blivit  nödvändigt  aK  flyKa  från
sta´n.”

Månadens  ölprovning  2.
Jaipur  Ale.  (5,9%,  27.90  på  Bolaget).  Det  låter  på  namnet  som  om  det  vore  eK  indiskt  öl  men  så  är  inte  fallet.  Bryggeriet  heter  Thornbridge  Brewery  och  ligger  i  
staden  Bakewell  i  Storbritannien  och  startade  sin  verksamhet  år  2005.  Oxhornsbetyget  blev  7,0.  Därmed  anses  hr  v.  ordf.  ha  revancherat  sig,  eftersom  han  gjort  
inköpen  denna  gång,  och  alla  gläder  vi  oss  åt  aK  få  se  Bengt  även  i  fortsäKningen.

§  4.
Dartstatus.
Det  konstaterades  aK  Delirium  toppar  listan.  I   övrigt  inga  kommentarer,  inte  ens  från  dem,  eller  snarare  den  som  anser  sig  leda  ligan.

§  5.
Nästa  månads  mötes  husvärdar  är  Jan  Österberg  och  Fido.

§  6.
Surdegar.
Mikael  Rönnlund  (Ordnade  inga  damer  till  en  s.k.  aktivitet.)
Tomas  Stenberg  (Vackra  gossars  kalender  har  vi  inte  seK  till  ännu)

§  7.
Glada  tillrop.
Framfixandet  av  nummerlappar  till  Åbroloppet  samt  kalsonger,  tröjor  och  andra  textilier.  
I   deKa  sammanhang  förklarade  hr  vice  ordf.  skillnaden  mellan  lukt  och  doft.
Enkelt  uKryckt:  Fekalier  och  annan  skit  luktar  medan  öl  och  blommor,  i  synnerhet  öl,  doftar.

§  8.
Projektredovisning.
Åbroloppet  genomfört.

§  9.
Övriga  frågor.
Proponerades  om  aK  en  städdag  vad  avser  tomma  burkar  och  dito  flaskor  skall  genomföras.  
Bengt,  Inge,  Lasse  och  Bertil  utför  deKa  efter  kallelse  från  Bengt.

§  10.
I   övrigt  förflöt  kvällen  i  flera  faser  såsom  mera  öldrickning,  beräKandet  av  skämtsamma  anekdoter,  pilkastning  och  käk  från  Siam  (numera  Thailand)  som  
synbarligen  alla  uppskaKade  eftersom  inga  klagomål  hördes  av.

§  11.
Avslutning.
Enär  ingenting  övrigt  fanns  aK  behandla,  tackade  v.  ordf.  för  uppmärksamheten  och  förklarade  mötet  för  avslutat.

Mariestad  den  13  maj  2014

Vid  protokollet Justeras

Bertil  Ström




