
1 
 

Protokoll fört vid Sällskapet Oxhornets månadsmöte den 14 oktober 2014 

 

Närvarande:  Harry Kjellman  Jubilar 

  Douglas Gustafsson  DartVärldsmästare 

  Bengt Ryberg  V. ordförande 

  Benny Stenlund  Klubbmästare 

  Bertil Ström   Revisor 

  Timo Alvila   Lokalvärd 1 

  Jan Karlsson   Lokalvärd 2 

  Mikael Hilmersson  Valberedning 

  Tomas Carlsson  Skriftlärd 

  Rolf Gunnarsson  Suppleant 

  Ronald Lundgren 

  Inge Andersson 

  Ingmar Olsson  Öldoktorn 

  Carl-O Andersson 

 

Gäster:  Mikael Johansson 

  Jan-Olof Nyman 

 

Totalt:  16 närvarande + 1 frånvarande ordinarie ordförande! 

 

Distribution:  Via mail i mån av tillgång till aktuella adresser 
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Sammanfattning 

Baren hölls dock stängd denna fina höstkväll för att inte gubbarna skulle fyllna till i förtid.       

I stället bjöd Jubilaren på utsökt Princesstårta och Carnegie årgångsporter. Mötet svarade 

med hurrarop för jubilaren samt uppvaktade med blommor och mat för lång och trogen 

tjänst! 

Eftersom styrelsen så genant visat sin oförmåga att hitta på något höstarrangemang för 

klubbmedlemmarna med bihang, beslöt mötet att ordna en träff på stadens hotell en 

fredagskväll under november s.k. After Work tillställning. Separat inbjudan utgår över 

mailen. 

Vill också rikta ett varmt tack till kvällens Lokalvärdar som fixat till en utsökt kräftsoppa som 

serverades senare under kvällen. 

 

Nu till månadsmötet 

1. Baren öppnades inte av förklarliga skäl 

2. V. ordförande Bengt R. Öppnade mötet samt hälsade alla välkomna! 

3. Föregående protokoll genomlästes och godkändes samt lades även denna gång till 

evighetens arkiv. 

4. I brist på Månadens ölnyhet fick man lov att finna räddningen i Jubilarens porter som 

renderade ett snittbetyg på 5,64 enligt den gängse Richterskalan. (samma svajiga 

resultat som noterades vid tidigare provningar kunde även noteras denna kväll, 

somliga orkade inte upp i mer än 4:or mens förståsigpåarna drog till med 7:or) 

D.CARNEGIE & Co, 5,5 %, årgång 2014 

5. Tomas C. bidrog med Ölkunskap genom att redogöra för skillnaden mellan Tysk och 

Tjeckiskt Lageröl. Visserligen tänjdes vår fattningsförmåga till det yttersta men jag 

kunde urskilja att Tjeckiskan var gyllengul och född i Böhmen medan Tyskan var 

halvgul och hade en högjäst/gräslig ton. 

6. Nu till Aktuell dartstatus … man kan bara konstatera att äldst är bäst genom att 

Douglas G. sopat golvet med ungtupparna under kvällens dartrundor! Grattis! 

7. Kommande möte den 11/11 är ett vanligt månadsmöte i klubblokalen, till 

Lokalvärdar utsågs Jan Ö. och Jan-Olof K. under överinseende av intendent Bertil S. 

Bengt R. lovade fixa öl och Tomas C. anmälde sig som bärare! 

8. Surdegar och andra påhopp samt rosor och glada tillrop. Diskuterades om inte 

ordinarie ordförande är mogen för en Supersurdeg, men inget biter ju på den Fan! 

I övrigt var ju redan rosorna avklarade genom kvasten som hade förärats Jubilaren. 

9. Projektredovisning. Beslöts att försöka få ihop ett arrangemang som nämndes i 

sammanställningen i övrigt hade man inget emot att det anordnas ett spontan-

Julbord i lokalen. Beslutas under novembermötet! 
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10. Övriga frågor blev spontant historia berättande som inte sekreteraren kan redogöra 

för, för han blev tvungen att snygga upp tårtbordet! 

11. Mötets avslutande? 

12. Nu serverades Kvällens mat och ingen hade tid att förlänga med några andra 

mötesaktiviteter! 

* * * 

Beverly Hills den 16 oktober 2014 

Er ödmjuke sekreterare Harry K. 

 

 

Månm. 10.14   


