
PROTOKOLL fört vid ordinarie månadsmöte med Sällskapet Oxhornet 
tisdagen den 14 april 2015 i Oxhornslokalen, Karlagatan, Mariestad i 
närvaro av  17     medlemmar och 4 gäster. 
vilka voro: Morgan Robertsson, Lasse Stenlund, Mikael Johansson, Jan 
Karlsson, Ronald Lundgren, Jan-Olof Nyman (gäst), Åke Almqvist, Carlo 
Andersson, Tomas Götberg (gäst), Benny Stenlund, PG (gäst), Inge 
Andersson, Jan Andersson, Mikael Hilmersson, Ingmar Olsson, Anders 
Lund (gäst), Tomas Carlsson, Lars Nilsson, Douglas Gustafsson, Bengt 
Ryberg, Bertil Ström. 
 
§ 1. Mötets öppnande. 
Vår numera så gott som imaginära ordinarie ordförande betraktas av 
många som ett hart när mytologiskt väsen eller ett fantom, om man så 
vill, varför vice ordföranden Bengt Ryberg, med sedvanlig ackuratess och 
stringens hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat. 
 
§ 2. Val av sekreterare för mötet. 
Hur detta val gick till förlorar sig i något slags töcken, men plötsligt satt 
undertecknad (alltså jag) på ord. sekreterarens stol. Kommen så långt var 
det ej tid att backa, utan bara att köra på. 
 
§ 3. Föregående mötes protokoll. 
Detta upplästes och lades efter godkännande i stora arkivet 
(handlingarna). 
 
§ 4. Månadens ölnyhet. 
Nils Oscars ”Pandemonium”, som lär betyda Kaos. Enligt Bolagets 
reklamblad eller informationsblad, om man hellre tycker det, lär det dofta, 
obs. ej lukta, fruktkaka och det är möjligt att det gjorde så också. 
Medelbetyget blev 6,05, procentsatsen är 7,4 och priset är 28:80 för 33 
cl. 
 
§ 5. Ölnamnsprsentation. 
Mikael Johansson presenterade ”Electric Nurse” som heter så därför att 
bryggaren själv är elektriker och bryggarhustrun är sjuksköterska. 
Provresultatet blev 6,75 med bedömningar emellan 2 och 9. Styrka: 7,3 
%. För priset, 32,40 får man endast en flaska. 
 
§ 6. Ytterligare provning. 
Hãpi Daze från Nya Zeeland – ett garageprojekt. En intressant smak 
tyckte många. Enligt reklamen: Inslag av aprikos, graåefrukt (vad nu det 
är) och tallbarr. Vid bedömningen hörde jag ord som spillolja och fotogen 
nämnas. Pris : 29.90; Procent 4,6; Bedömningsresultat: 4,66. 
 
 
 



§ 7. Provades ytterligare. 
Västergötlands trappistliknande öl av Hr bryggaren Ingmar Olsson. Styrka 
10,2 och bedömningen 6,14. 
 
§ 8. Aktuell dartstatus. 
Fungerar numera. 1. Åbro, 2. Delirium, 3. Björnebryg. 
 
§ 9. Kommande möte. 
Blir den 12 maj, lokalvärdar då skall vara Åke Almqvist och PG. 
 
§ 10. Surdegar. 
Inga. 
 
§ 11 Projektredovisning. 
Kalenderarbetet fortskrider. Nästa foto lär bli från Bastuklubben. 
Från resekommittén redovisade Tomas Carlsson att arbete pågår med 
münchen- 
resan. Oktoberfesten påbörjas redan i september och kostnaden bör bli 
någonting mellan tre och femtusen kronor. Tomas lovade att återkomma 
med ett ”program- 
uppkast” så snart det sig göra låter. 
 
§ 12.  
Uppdrogs åt styrelsen att undersöka huruvida klubben skulle kunna bli i 
åtnjutande av ett bidrag från förslagsvis John Hedins fond eller någon av 
de andra fonder som finns i Mariestad. 
 
§ 13. Valborgsfirandet. 
Detta kommer att genomföras så som traditionen bjuder. 
Även Åbroloppet skall bli av i år. Benny Stenlund kommer att vara 
arrangör för detta. Samling vid östra brofästet kl. 18.00. Vätskekontroll 
kommer att anordnas. 
 
§ 14. Övriga frågor. 
Ingen hade någonting att andraga förutom Ingmar, som med anledning 
av sin födelsedag bjöd på det öl som redovisas i bedömningen under § 6. 
 
§ 15. Mötets avslutande. 
Enär ingenting övrigt fanns att upptaga till behandling, tackade 
ordföranden för uppmärksamheten och förklarade mötet för avslutat. 
 
 
Mariestad dag som ovan Justeras: 
 
Bertil Ström/protokollförare 



Sekreterare Harry brukar alltid i sin ”Minnesframkallare” delge oss något 
tänkvärt visdomsord han snappat upp under kvällen. Denna gång  kunde 
dock något sådant  inte höras. 
 
  
 
 
 
 


