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 Protokoll fört vid Sällskapet Oxhornets års- resp. månadsmöte den 10 februari 2015. 

 

 

Närvarande: Harry Kjellman Sekreterare  

Douglas Gustafsson Kassör 

Bengt Ryberg V Ordförande 

Douglas Lundmark 

                                          Mikael Rönnlund Ordförande  

  Jan Österberg  

Benny Stenlund Klubbmästare 

Claes Å Gustavsson FIDO 

Morgan Robertsson  

Bertil Ström  Revisor 2 

Jan Andersson Suppleant 1 

Jan Karlsson 

Lars Åke Stenlund 

Tomas Carlsson Revisor 1 

Peter Borg  Valberedning 2  

  Rolf Gunnarson Suppleant 2 / V Tävlingsledare 

Thomas Frykén  

  Ronald Lundgren  

  Sören Modig   

  Inge Andersson 

  Ingmar Olsson Valberedning 3 / Tävlingsledare   

  Åke Almkvist 

  Carl-O Andersson 

  Mikael Johansson 

   

Gäster:  Jan Olof Nyman 

  Anders Lund 

 

Totalt   26 personer 

 

    

Distribution: Till samtliga medlemmar i Sällskapet Oxhornet + 

Våra gäster i mån av tillgång till aktuella E-postadresser. 

 

 

 

Sammanfattning 
 

Vi blev nästan lika många som under rekordårsmötet 2013 då 27 personer dök upp. Nu blev vi 

bara 26 men Fy för Hundan så trångt och stökigt det blev. Sekreteraren har alltid förordat att 

vi skall hålla våra årsmöten på Hjorten men nu har det blivit dags att ändra sig. Någon måste 

helt enkelt uppfinna en invalidhiss upp till ordinarie lokaliteter!  

 

Man måste ändå konstatera att vi är ett fantastiskt sällskap som ställer upp så mangrant på ett 

årsmöte då det alltid finns risk att bli tilldelad olika uppdrag inom föreningen. Nu blev det 

ändå inte så denna gång för nästan alla ”gamlingar” satt kvar på sina platser! 
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Under kvällen förrättades inval av två nya fräscha medlemmar, nämligen PG Larsson och 

Mikael Johansson. Hjärtligt välkomna i De Obeslutsammas Förening! Det s..k. DOF- 

Sällskapet. Kanske måste vi äska för namnbyte i vår kära ölklubb eftersom så många var 

bekymrade om vad vi heter?  

 

 

UNDER ÅRSMÖTET AVHANDLADES: 

 

§ 1 Ordförande Mikael Rönnlund öppnade mötet och hälsade välkomna!  

 

§ 2 Val av ordförande för mötet = sittande = Mikael Rönnlund 

 

§ 3  Val av sekreterare för mötet = sittande = Harry Kjellman 

 

§ 4 Mötets behörighet godkändes 

 

§ 5 Dagordningen godkändes 

      

§ 6 Val av två justeringsmän = Lars Åke Stenlund/Åke Almkvist 

  

§ 7 Val av två rösträknare = Lars Åke Stenlund/Åke Almkvist 

  

§ 8 ”Årsberättelsen” för 2014 föredrogs av sekreteraren  Bil. 1 

 

§ 9 Kassarapporten föredrogs av kassören Douglas Gustafsson Bil. 2 

  

§ 10 Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2014 föredrogs av  Bil. 3 

Bertil Ström Rapporterades att Årets resultat uppgår till +5699 kr                             

      

§ 11 Ansvarsfrihet beviljades för 2014 års verksamhet … först efter många om och 

men, där föreningen visst bara behövde bjuda på en tänkt öl efter Ordförandes 

fenomenala trixande? 

 

Om- resp. nyval för 2015/2016: 

  

§ 12/a Omval av Ordförande Mikael Rönnlund för 2015/2016  

 

§ 12/b V. Ordförande Bengt Ryberg sitter på orubbat mandat 2014/2015 

  

§ 12/c Omval av Sekreterare Harry Kjellman för 2015/2016 

 

§ 12/d Kassören Douglas Gustafsson sitter på orubbat mandat 2014/2015  

 

§ 12/e Omval av Klubbmästare för 2015 = Benny Stenlund  

 

§ 12/f Omval av Suppleanterna Rolf Gunnarson och Jan Andersson för 2015/2016  

 

§ 12/g Omval av 2 Revisorer för 2015 = Tomas Carlsson / Bertil Ström 
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§ 12/h Omval av 3 Valberedare för 2015 = Mikael Hilmersson / Peter Borg /  

Ingmar Olsson (Mikael H. är sammankallande) 

 

§ 12/i Nyval av Tävlingsledare för 2015 = Ingmar Olsson  

 

§ 12/j Nyval av V. Tävlingsledare för 2015 = Rolf Gunnarsson 

 

§ 13 Medlemsavgiften för 2015 fastställdes till 300 Kr/år = betalas senast 30 dgr. 

Efter årsmötet annars påföres förseningsavgift! 

 

§ 14 Under frågor hänskjutna till årsmötet från styrelsen förelåg inga förslag!    

 

§ 15 Det förelåg inga behov av omröstningar eller andra val!  

 

§ 16 P G Larsson blev invald som fullvärdig medlem i Sällskapet Oxhornet under 

ölnamnet Näcken samt nummer 60 och även Mikael Johansson blev invald 

som fullvärdig medlem i sällskapet Oxhornet under ölnamnet Electric Nurse 

han fick nummer 61! Hjärtligt välkomna i gemenskapen!    

 

§ 17 Förslag till Aktiviteter under kommande verksamhetsår, vg. Se 

månadsprotokollet!   

  

§ 18 Det fanns inga motioner.  

 

§ 19 Ordförande avslutade mötet och tackade för uppmärksamheten samt för visat 

intresse … han utlyste 5 minuters dryckespaus inför efterkommande 

månadsmöte men jag såg allt att de Jävlarna skulle ut och ryka!  

***  
Beverly Hills den 11 februari 2015 

 

Vid protokollet:.......................................  Justerat:.................................……..

        Harry Kjellman                 Lars Åke Stenlund 

 

                                                                                

…………………………………….                                                                                                 

                                             Åke Almkvist                                   

Årsm. 1-15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Bilagor:   1. Årsberättelsen för 2014  

2. Kassarapporten för 2014 ej bifogat i utskicket 

3. Revisionsberättelsen för 2014 ej bifogat i utskicket  

4. Faktarutan/Befattningshavare för 2015/2016  

5. Matrikeln för 2015 

 

De kompletta handlingarna finns att tillgå hos SkyltoTryck samt i protokollpärmen hos 

Sekreteraren, såsom: Kassarapporten, Revisionsberättelsen och Mötesförteckningen för 2014, 

(Mötesdagar för 2015 skall finnas anslagna i Matrikeln samt på vår hemsida) 

 

 

Nu till månadsmötet som skulle hållas kort så att inte äggena blev 

överstekta  
 

1. 

Vi satt ju i baren på Hjorten så den måste ha varit öppen 

 

2. 

Ordförande tog sig an uppgiften och öppnade mötet med stor entusiasm trots att det pågick 

flera parallellmöten i lokalen vid dehär laget! 

 

3. 

Föregående protokoll ”klubbades” 

  

4. 

Månadens ölnyhet presenterades av Thomas Frykén och serverades senare till maten. Det   

var ett hyfsat öl från Värmland som passande hette: ”Wermlands Premiärbrygd, 5,6%, i 33 

cl flaska och kostade c 20 kr/flaska” Betyg 5,7 

Från Brygghuset i Kristinehamn. Förvånansvärd jämn betygsättning av mötesdeltagarna!   

  

5. 

Ölkunskap har sedan länge slagits ihop med pkt 4  

 

6. 

Aktuell Dartstatus ”fanns absolut ingen att redovisa”    

 

7. 

Till Kommande mötes lokalvärdar utsågs Ronald Lundgren och Sören Modig enlig den 

senaste listan.   

 

8. 

Surdegar o andra Påhopp samt rosor: ”Surdegar förekommer men luktar illa” Bengt R. 

fick för sig att vi alla var värda en ros eller var det så att vi hellre villa ha en fri öl?   

 

9. 

Projektredovisningen. Angående nästa års jubileumsresa till München informerade 

sekreteraren att han etablerat kontakt med ett resebolag som skall inkomma med förslag i 

ärendet under slutet av denna vecka! 
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10. 

Övriga frågor … tror ej att det fanns några!  

 

11. 

 Herr ordförande avslutade mötet och tackade än en gång för vårt visade intresse. 

 

12.  

Nu äntligen var det dags för kvällens mat … vilka de flesta av oss släpat sig ner för! 

Mycket gott och välförberett … tusen tack till Lokalvärdarna Thomas Frykén / Rolf 

Gunnarsson  
*** 

Vid ”protokollet” som ovan Harry K. 

 

 

 

 

 

 

Mån. 2-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Peter B. 


