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Anteckningar förda vid Sällskapet Oxhornets extramöte den 9 juni 2015 
 
 

Närvarande medlemmar ordnade efter stigande invalsnummer 
som ni vikarierande sekreterare brukar ha så förtvivlat svårt att 
följa, kolla matrikeln: 

Harry Kjellman Sekreterare 
Douglas Gustafsson Kassör 
Lars Nilsson 
Mikael Rönnlund Ordförande                    
Benny Stenlund Klubbmästare          
Bertil Ström 
Jan Karlsson 
Tomas Carlsson                  
Peter Borg                    
Roland Lundgren  
Ingmar Olsson Valberedning 
Åke Almkvist 
P G Larsson 
Mikael Johansson 

 
 
 

Närvarande gäster: 

Anders Lundh 

Anders Sundberg 
 
 
 

Totalt 16 närvarande 

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

 
 
 

Sammanfattning 
 

Extramöte = Inget protokoll bara summariska anteckningar 

Kvällens möte utgjorde ett extramöte utanför de lagstadgade 10 sammankomsterna per år 
mao. inget protokoll enbart närvarouppgifter för att hålla statistiken vid liv (enligt sekreterarens 
ärliga mening).  

Man måste ju hålla på principen om sekreterarens ledighet under sommarmånaderna juni resp. 
juli! Kanske lika bra så för nu var Herr Borg på tillfälligt besök och såg till att mötet passerade i 
djup dimma för den stackars sekreteraren. Dehär är enbart en fragmentarisk redogörelse för 
händelserna under det i och för sig trevliga mötet: 

 

 

1. 
Baren öppnade 
Med korv och bröd samt någon öl?  
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2. 

Ordf. Mikael R. intog högsätet och öppnade mötet samt hälsade oss välkomna. 
 

 

3. 
Föregående protokoll genomlästes. Vid detta tillfälle påpekades att någon bör kontrollera 
ringmuskeln vars konsekvenser inte heller sekreteraren uppfattade … kanske lika bra så! 

 

 

4. 

Thomas Stenberg tilldelades en ros för att han uteblev under kvällen!  
 
 

5. 

Ölkunskap stod kvällens Lokalvärdar för genom att anordna ölprovning med:  

 

 India Pale Ale från Fullers Bryggerier i England                                                                                                   
Pris 18:90/33cl  Omdöme 6,12 inom spannet 4 till 7. 

 New York Lager från Norrebro Bryghus  Ett ekologiskt öl av pilsnertyp                                                         
Pris 22:30/40cl  Omdöme 6,125 inom spannet 4 till 8. 

 

Sekreteraren dristade sig att berömma ölprovarna för en någorlunda jämn bedömningsskala 
men se det fick man inte för Norrlandsmaffians Jämställdhetskommitté som hävdade att alla 
skall ha friheten att bedöma efter eget tycke och smak … Herreje … jag som bara ville 

berömma ett framsteg! 
 
6. 
Kommande möte den 11 augusti är vår traditionella surströmmingssammankomst. 
Lokalvärdarna är också de traditionsenliga Douglas L. och Mikael R. men se detta var enbart 
delvis sant för det har senare framkommit att PG Larsson bjudit ölklubben till sitt 
hembränneri för studiebesök den 14/7 Kl 19.00. Vg. se sep kallelse på mailen.  

Fantastiskt trevligt initiativ av PG som alla kan se fram emot förutom då Er utbrände 
sekreterare!  

 
7. 
Kvällens gäster Anders Lund och Anders Sundberg fann varandra under sina gemensamma 
Djurörötter.  
 
8. 
Tusen tack till Lokalvärdarna, Douglas G. och Lars N. för deras insatser under kvällens möte! 
Det blev sill o potäter. 

 
  9. 

Projektverksamheten fortlöpte som planerat … dock utdelades nya uppgifter till Tomas C. och 
Peter B. 

 
10. 

Övriga frågor? 
Konstaterades dock att nu när Ingmar O. blivit ålagd att hålla i Dartstatusen har det minsann 
blivit ordning på pilarna! 
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11. 
Mötets avslutande. Ordförande tackade för visat intresse ... nu var det sillen som väntade 
på oss 

 
 

 

*** 
 

Renskrivet på en blixtskadad dator uppe i BEWERLY HILLS 

 
6 juli 2015 

 
Er ödmjuke sekreterare Harry K. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Extram. 06.15 


