Protokoll fört vid Sällskapet Oxhornets månadsmöte den 19 augusti 2014
Närvarande medlemmar:
Harry Kjellman
Douglas Gustafsson
Lars Alklind
Bengt Ryberg
Mikael Rönnlund
Benny Stenlund
Bertil Ström
Timo Alvila
Jan Karlsson
Lars Åke Stenlund
Roland Lundgren
Sören Modig
Ingmar Olsson
Åke Almkvist

Sekreterare
Kassör
Vice Ordf.
Ordförande
Klubbmästare

Valberedning

Närvarande gäster:
PeGe Larsson

Totalt 15 närvarande
Distribution:

Via mail i mån av tillgång till aktuella E-postadresser.

Sammanfattning
Surströmming för riktiga män … Sallader för veklingar!
Ett stort tack till Herr Ordförande för arrangemanget … han var visst närvarande för
ovanlighetens skull!
Mötet var ett kombinerat Styrelsemöte med därpå följande Månadsmöte. V.g. se sep.
mötesprotokoll från styrelsemötet!
Tidigare har medlemmarna i Oxhornet lystrat till kodnamnet Henry … Under kvällen fick
Bengt R. lystra till förnamnet Pontus?
Kvällens mötesprotokoll följer den fastställda dagordningen för våra månadsmöten!
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Nu till månadsmötet:
1.
Baren öppnade
Med styrelseöl till de behöriga och medlemsöl till behövande.
2.
Ordf. Mikael R. intog högsätet och öppnade mötet samt hälsade oss välkomna.
3.
Föregående protokoll genomlästes och lades till handlingarna.
4.
Månadens ölnyheter utgick pga. surströmmingen.
5.
Ölkunskap utgick pga. surströmmingen. ( sånt skit kan man inte syssla med då den
fantastiska surströmmingen stod på lut)
6.
Aktuell dartstatus utgick pga. surströmmingen.
7.
Kommande möte den 9/9 är ett halvårsmöte kl 19 på Hjorten, till Lokalvärdar utsågs Jan
Andersson samt Lars Åke Stenlund. (Den sistnämnde är frivillig eftersom ordinarie Bertil S.
inte kunde) Föranmälan om mat lämpligen till Jan A.
8.
Surdegar och andra påhopp samt rosor och glada tillrop. Rosor utdelades till Pontus R. för
det värdefulla tilltaget att ha rensat klubblokalen på tomburkar och flaskor som någon samlat
på sig under våra möten. Det framhölls att det ingår i lokalvärdarnas uppgifter att tömma
lokalen på burk- och flasklik efter varje möte!
9.

Projektredovisning
1. Beslutades att vi skall anordna en aktivitet med damer innan utgången av 2014.
Halvårsmötet under september beslutar slutgiltigt!
2. Beslutades även att 2015 får bli ett lågbudjetår med enbart Alhagenarrangemanget
för att samla resurser inför kommande 30-års jubileum!
3. 2016 firar klubben 30 år. På födelsedagen i april anordnar vi ett födelsedagskalas med
damer och i oktober görs en medlemsresa till oktoberfestivalen i Mϋnchen!
10.

Övriga frågor
Lars Alklind riktade ett varmt tack till alla medlemmar i Oxhornet och tackade för att vi fanns!
Styrelsen informerade att man behandlat två nya ansökningar om medlemskap i Oxhornet
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11.
Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och nu bar det av i galopp till surströmmingen!
12.
Kvällens mat behöver enbart lovord samt ett stort tack till arrangörerna!

***
Renskrivet mellan regnskurarna på en sunkig dator uppe i BEWERLY
HILLS
23 augusti 2014
Er ödmjuke sekreterare Harry K.

Månm. 08.14
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