Protokoll fört vid Sällskapet Oxhornets års- resp. månadsmöte den 9 februari 2016.

Närvarande:

Harry Kjellman
Douglas Gustafsson
Bengt Ryberg
Douglas Lundmark
Mikael Rönnlund
Jan Österberg
Benny Stenlund
Morgan Robertsson
Stenberg Thomas
Bertil Ström
Jan Andersson
Jan Karlsson
Lars Åke Stenlund
Tomas Carlsson
Peter Borg
Krister Haglund
Thomas Frykén
Ronald Lundgren
Sören Modig
Inge Andersson
Ingmar Olsson
Åke Almkvist
Carl-O Andersson
P G Larsson
Mikael Johansson
Anders Sundberg
Anders Lundh

Sekreterare
Kassör
V Ordförande
Ordförande
Klubbmästare

Revisor 2
Suppleant 1

Lokalvärd 1 / Revisor 1
Valberedning 2
Lokalvärd 2

Valberedning 3 / Tävlingsledare

Gäster:

Jan Olof Nyman
Fredrik Lindahl
Ola Hermansson
Stefan Eriksson
Björn Bergström

Totalt

32 personer

Distribution:

Till samtliga medlemmar i Sällskapet Oxhornet +
Våra gäster i mån av tillgång till aktuella E-postadresser.
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Sammanfattning
All Time High! Vi blev 32 deltagare vilket är ett svårslaget rekord. Alla våra nya bord blev
utnyttjade och fungerade väl. Att vi inte blev tvungna att lyfta av lokaldörrarna och använda
dessa till bord var närmast ett under. Folk satt högt och lågt på trädgårdsstolar och
allehanda stolar, stämningen var god om än lite stökig! Ordförande respektive Peter B. fick
ta till brösttoner för att få tyst på församlingen, det lät nästan som om Hartmut S.
återinträtt i tjänst.
Man måste dock konstatera att vi är ett fantastiskt sällskap som ställer upp så mangrant på
ett årsmöte då det alltid finns risk att bli tilldelad olika förtroendeuppdrag inom föreningen.
Nu blev det ändå inte riktigt så denna gång för ”gamlingen i egenskap av ord. sekreterare”
blev tvungen att efter 28 intressanta tjänsteår, spridande div. smålögner, kasta in
handduken av hälsoskäl. Han blev ersatt med ett fyllnadsval av Mikael J. Båda två önskas
lycka till i de nya förvärven. Dehär med smålögner kan faktiskt äga sin riktighet för när
Hartmut och jag var ute på våra krogcyklingar i Tyskland presenterade han mig alltid för sina
tyska vänner som medlemmen i Oxhornet med det utmärkande karatärsdraget:
Er lügt … Er immer lügt! Nåja det stod inte länge på innan han blev berusad och då började
han övergå till att tala svenska till sina bekanta och tyska med mig!
Under kvällen förrättades också inval av en ny fräsch medlem, nämligen Jan Olof Nyman
Hjärtligt välkommen i De Obeslutsammas Förening!
Som belöning för allt slit med pennan blev Gammelsekreteraren invald som Hedersmedlem i
vår anrika förening vilket var en stor ära och som jag är djupt tacksam för att få uppleva.
Tack!

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 = Jan Karlsson/Åke Almkvist

§7

Val av två rösträknare = Jan Karlsson/Åke Almkvist

§8

”Verksamhetsberättelsen” för 2015 föredrogs av sekreteraren

Bil. 1

§9

Kassarapporten föredrogs av kassören Douglas Gustafsson

Bil. 2
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Rapporterades att vinsten under 2015 uppgick till 11006 kr. på Oxhornskontot
fanns 35779 kr och i kassan 8260 kr.
§ 10

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2015 föredrogs av
Bertil Ström

Bil. 3

§ 11

Ansvarsfrihet beviljades för 2015 års verksamhet utan knorr … församlingen
missade tydligen den fria öl som brukar utkrävas för ansvarsfriheten!
Om- resp. nyval för 2015/2016/2017:

§ 12/a

Ordförande Mikael Rönnlund sitter på mandat 2015/2016

§ 12/b

Omval av V. Ordförande Bengt Ryberg för 2016/2017

§ 12/c

Sekreterare Harry Kjellman sitter på mandat 2015/2016 Kompletterades med
Nyval av ersättningssekreterare Mikael Johansson för 2016

§ 12/d

Omval av Kassören Douglas Gustafsson för 2016/2017

§ 12/e

Omval av Klubbmästare för 2016 = Benny Stenlund

§ 12/f

Suppleanterna Sören Modig och Jan Andersson sitter på mandat 2015/2016

§ 12/g

Omval av 2 Revisorer för 2016 = Tomas Carlsson / Bertil Ström

§ 12/h

Omval av 3 Valberedare för 2016 = Mikael Hilmersson / Peter Borg / Ingmar
Olsson (Mikael H. är sammankallande)

§ 12/i

Omval av Tävlingsledare för 2016 = Ingmar Olsson

§ 13

Medlemsavgiften för 2016 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 heller inga behov av andra omröstningar eller andra val!

§ 16

Jan Olof Nyman blev invald som fullvärdig medlem i Sällskapet Oxhornet under
ölnamnet Dugges samt nummer 64. Hjärtligt välkommen i gemenskapen!

§ 17

Förslag till Aktiviteter under kommande verksamhetsår, vg. Se även
månadsprotokollet! Informerades att under innevarande år (Jubileumsåret)
anordnas en resa till Skövde den 14 april för att fira jubileumsdagen på någon
lämplig krog, Vidare anordnas lördagen den 22 oktober i Odd Fellowlokalen en
sponsrad middag för Oxhornets medlemmar med respektive.
Kuvärtkostnad c. 200 kr
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§ 18

Det fanns inga motioner.

§ 19

Ordförande avslutade mötet och tackade för uppmärksamheten samt för visat
intresse … han utlyste 3 minuters dryckespaus inför efterkommande
månadsmöte!
***
Beverly Hills den 10 februari 2016

Vid protokollet:.......................................
Harry Kjellman

Justerat:.................................……..
Jan Karlsson

……………………………………….
Åke Almkvist
Årsm. 1-16

Bilagor:

1. Verksamhetsberättelsen för 2015
2. Kassarapporten för 2015 ej bifogat i utskicket
3. Revisionsberättelsen för 2015 ej bifogat i utskicket
4. Faktarutan/Befattningshavare för 2015/2016/2017
5. Matrikeln för 2016

Kompletta handlingar finns att tillgå hos SkyltoTryck samt i protokollpärmen hos
Sekreteraren, såsom: Kassarapporten, Revisionsberättelsen och Mötesförteckningen
för 2015
(Mötesdagar för 2016 skall finnas anslagna i Matrikeln samt på vår hemsida)

Nu till månadsmötet som det inte fanns någon tid för!
1.
Ordförande tog sig an uppgiften och öppnade mötet med stor entusiasm trots att det pågick
flera parallellmöten i lokalen vid dehär laget!
2.
Föregående protokoll ”klubbades” samt lades till handlingarna
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3.
Månadens ölnyhet presenterades av Lokalvärdarna och var framställt i Estland av bryggeriet
SAKU. Det heter SAKU Kuld 5,2 %, 50 cl flaska a´19:90, snittpoängen 3,72.
4.
Ölkunskap har sedan länge slagits ihop med pkt 3
5.
Aktuell Dartstatus ”redovisas enl. sep. förteckning”
6.
Till Kommande mötes lokalvärdar utsågs Anders Sundberg och Thomas Frykén enlig den
senaste listan.
7.
Surdegar o andra Påhopp samt rosor: ”Inga kommentarer”
8.
Projektredovisningen. Angående resan till Bryssel är 12 anmälda. Ingmar O. framhöll att det
finns plats för ytterligare medresenärer. Det är bara att anmäla sig till honom!
9.
Övriga frågor … tror ej att det fanns några! –Jooo- det informerades om att det inte blir
någon Münchenresa i höst!
I stället anordnas under jubileumsåret ”lokalt” två mera överkomliga arrangemang.
Nämligen:
En bussresa till Skövde den 14 april för att fira jubileumsdagen på någon lämplig krog,
Vidare planerar vi att anordna en sponsrad middag i Odd Fellowlokalen för medlemmar
och respektive, lördagen den 22 oktober.
Kuvärtkostnad c. 200 kr
10.
Herr V ordförande avslutade mötet och tackade än en gång för vårt visade intresse. Dock
blev vi inte frisläppta förrän vi genomfört ytterligare en ölprovning, gällande ett tjeckiskt öl:
Platan 11 Granát CZECH, Amber Lager, 4,6 %, 0,5 cl flaska
11.
Nu äntligen var det dags för kvällens mat … någon form av potatisgratäng med inbyggd
köttfärssås från Holländaren … tack till Lokalvärdarna Thomas Carlsson / Krister Haglund
***
Vid ”protokollet” som ovan Harry K.
Vill så avsluta med kvällens visdomsord citerat av Peter B.
"man ska inte sluta leka för att man blir gammal, men man blir gammal om man slutar
leka".
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