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Protokoll fört vid Sällskapet Oxhornets månadsmöte den 8 april 2014 

 

 

 

Närvarande: Harry Kjellman Sekreterare 

  Douglas Gustafsson Kassör/Lokalvärd 1 

  Bengt Ryberg V. ordförande 

  Douglas Lundmark 

  Benny Stenlund Klubbmästare  

  Bertil Ström 

  Mikael Hilmersson Valberedning 1  

  Tomas Carlsson 

  Peter Borg  Valberedning 2 

  Rolf Gunnarson Suppleant 2  

  Ronald Lundgren 

  Sören Modig 

Inge Andersson 

Ingmar Olsson 

Åke Almkvist Lokalvärd 2 

Carl-O Andersson 

 

Gäster:  Mikael Johansson 

  PG Larsson   

 

  Tot. 18 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. 

 

 

  

 

Sammanfattning 

 
Det börjar ju bli lite tjatigt men Röde Baronen förlåt jag menar Herr 

Ordförande hade navigerat fel igen och lyste med sin frånvaro. Dock 

har jag för mig att han kan ha laga förfall pga. sjukdom? 

 

Vill i detta sammanhang passa på att tacka alla dessa välvilliga 

sekreterarämnen som ställt upp under ord. sekreterares frånvaro, 

också i detta fall rörde det sig om svepskäl. Har ni glömt att ett av 

våra valspråk lyder: 

Giltigt förfall till frånvaro i samband med våra möten är endast den 

egna begravningen! ”Besen”  

 

Ett speciellt tack till Herr Borg som bevisligen läst tidigare protokoll och tagit till sig hur man 

bör skriva, klart och konsist med nyttjande av många främmande ord såsom ”indulgens”. Fan 

… nu får ju klubben investera i en ordbok! 
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Nu när eran ordinarie sekreterare var på plats har det blivit Surdegstajm: 

 

1, Thomas S. tilldelas härmed den första med anledning av att han underlåtit att ta fram 

     kalender-öl-pöjkera 

 

2, Mikael R. renderade en för att han missade Bowlingkvällen under sistlidna höst 

 

Sedan blev det utdelning av rosor: 

 

1, Både Benny och styrelsen fick en ros för tillhandahållen körv m bröd 

 

2, Själv vill jag överlämna ett fång rosor till kvällens Lokalvärdar Douglas G./Åke A. 

    för ypperligt arrangemang runt mat och ölprovning!  

 

 

 

Nu till övriga möteshändelser: 
1. 

I avsaknaden av ord ordförande såg sig Bengt R. tvungen att öppna mötet samt hälsade 

deltagarna välkomna. Gästerna var denna gång välkända och behövde ingen presentation. 

 

2. 

Föregående protokoll genomlästes och begravdes av alla i historiens arkiv förutom då av 

Tomas C. som såg att det saknades en öl från provningen och krävde rätt skall vara rätt. 

 

3. 

Månadens ölnyhet blev tre produkter från Dugges Bryggerier i Göteborg de presenterades av 

Lokalvärd Douglas G. på förtjänstfullt sätt. Kan dock inte hålla med om att alla var goa och 

smakfulla. För någon av produkterna blev sekreteraren tom. krypa ner till mupparna i källaren 

för att hämta upp en 3:a, den första i mitt liv. Nåväl här kommer de sammantagna resultaten:  

1. Dugges Mörk Lager 5,8% / Betyg 4,83 / 16,70/33cl  

2. Mathias Dalgren Påsköl 5,3% / Betyg 5,33 / 19,20/33cl  

3. Dugges Avenyn Ale 5,0% / Betyg 6,0 / 19,90/33cl  

4. 

När det sedan gällde Aktuell Dartstatus vet jag inte riktigt hur det hänger ihop. Utan 

inbördes rangordning nämndes följande ölnamn som varande skyldiga: Gambrinus – Åbro – 

Baronen – Delirium! 

 

5. 

Till Lokalvärdar för kommande möte den 13 maj utsågs följande: Bengt R./Lars N.  

 

6. 

När det gäller Surdegar tog Carl-O A. till orda och inför hotet att drabbas av en surdeg 

lovade han hålla sin ölnamnpresentation under nästa möte. Han kommenterade situationen 

som så att han nog ställts inför större problem här i livet … och vi protesterade inte!  

 

7. 

Under projektredovisning tilldelades Douglas G. ytterligare uppgifter … kan det ha varit då 

han konstaterade att man står upp till knäna i skit? Annars berättades det en del historier som 
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höll sig ordentligt under bältet som ni kan se i avslutningen.  Nåväl Douglas G. blev ålagd att 

ta fram kalsonger med Lem och almanackor som vi andra missat.  

Peter B. och Sören M. ålades att fixa en gruppresa ner till Bryssel för Oxhornsmedlemmarna. 

(utan Fruntimmer)  

 

8. 

Nu var det dags för Övriga frågor som verkligen höll varierande kvalitet. Peter B. envisades 

med att vi skulle bygga om toaletten med pisserännor, man kan väl minska ölintaget som ett 

alternativ till denna åtgärd. Det meddelades att den traditionsenliga samlingen i Alhagen kl 18 

även skall företas i år. Douglas G. efterlyste någon annan som kan administrera Åbroloppet. 

 

9. 

Mötets avslutades  

* * * 
Ett gammalt visdomsord kan också vara på sin plats: 

 

Gör gott om morgonen, före maten, efter dagens vedermödor,  

på festen eller helt enkelt för att må gott! 

 
Kan ni gissa varifrån dessa visdomsord kommer, jo från Peter B:s EEW flaska 

Innehållande First executive whisky 

 

Sanningsenligt berättat av sekreteraren Harry K. 
Beverly Hills 2014-04-14 

Mån. 4-14                                            

 

 
 

Glad Påsk på Er … Gubbajävlar! 

 


