
Protokoll fört vid Oxhornets möte
8:e mars 2016
14 närvarande: Mikael Johansson Sekreterare

Douglas Gustavsson Kassör
Tomas Carlsson Ordförande
Benny Stenlund Klubbmästare
Bertil Ström
Lars-Åke Stenlund
Jan-Olof Karlsson
Mikael Hilmersson
Thomas Frykén Lokalvärd
Inge Andersson
Ingmar Olsson
Anders Sundberg Lokalvärd
Anders Lundh
Jan-Olof Nyman

§ 1 Baren öppnas.

§ 2 Mötet öppnades av kvällens tillfällige ordförande Tomas Carlsson. En viss oro spred
sig i församlingen att även Bengt Ryberg skulle börja med ordinarie ordförandens
dåliga vana att inte dyka upp på mötena.

§ 3 Föregående protokoll lästes upp.

§ 4 Månadens ölprovning: delades upp på två tillfällen. Först två under denna punkt
och två senare. Det var en helsvensk kvartett bestående av Coppersmiths Bière
Blanche, Krönleins Amber Lager, Södras Bunny Brown och Dugges East Porter,
vilket var Jan-Olof Nymans ölpresentation. Protokollet hittas sist i detta dokument.

§ 5 Aktuell dartstatus:
Postiljon leder före Nääs på andraplatsen och Delirium som nummer tre.

§ 6 Inför kommande möte, finns det ett uppdaterat lokalvärdsschema? Ska den
stackars nye sekreteraren belastas med även denna tunga uppgift? Det blir upp till
styrelsen att fatta beslut i frågan. Synpunkter fanns även på att köpa in mer
exklusiv öl till baren eftersom det nu kostar 30 kronor att få sig något att släcka
törsten med.

§ 7 Inga glada tillrop under detta möte. Dock något om suröl under rubriken surdeg,
men redan här hade sekreterarens handstil blivit så sirlig så den är svårläst även för
densamme.

§ 8 Projektredovisning:
Under Valborg befinner sig vissa i Belgien. Ska Åbroloppet avgöras där och vem
ordnar i så fall tävlingen? Benny kallar till loppet till nästa möte.



Vi har 50 stycken kalendrar kvar. Projektet har gått med vinst men nu reas
återstående exemplar ut för halva priset, dvs 50 kronor. Exemplar skall skickas till
Kungliga Biblioteket för bevarande till kommande generationer och några kalendrar
följer med till Bryssel där de medverkar till spridande av Svensk kultur.

30-årsjubileum:
Grillförkläden med Oxhornets symbol på i guldtryck, ca 150 kronor styck. För en
hundring extra kan man få sitt ölnamn på också. Tomas Carlsson kom med en idé
om att ha en ölöppnare i förklädet och hölster för förvaring av flaskor.
Ta med fler ölöppnare till lokalen. Ingmar har bidragit med en från
Oceanbryggeriet.

En studiebesök på nyss nämnda bryggeri kom upp som förslag från Jan-Olof
Karlsson, med övernattning i dess närhet. Minst 12 personer krävs. Anders
Sundberg kom med förslaget om ett studiebesök på det lokala Hops n´Leon i
Esplanaden.

Brysselresan har 12 personer anmält sig till. Lars Alklind har en ledig plats i ett
dubbelrum att erbjuda om någon mer är sugen.

Den 22 oktober kommer tre av föreningens bryggare deltaga i ett blindtest där
deras öl skall smakas av och betygsättas.

§ 9 Övriga frågor: Douglas Lundmark fyller 60 år dagen efter nästa möte. Föreningen
uppvaktar inte 60-årsjubilarer, men det hindrar ju inte födelsedagsbarnet själv i
fråga att komma med någon glad överraskning.

§ 10 Jan-Olof Nyman höll sin ölpresentation. Från bryggeriet Dugges fick vi en Easter
Porter, vilket ju låg ganska rätt i tiden.

§ 11 Mötet avslutades

Efter mötet förtärdes soldatens ärtsoppa med sedvanliga tillbehör.

Ölprovningsresultat:

1. Coppersmith Bière Blanche 5,2 %, 33 cl burk. 22:50 kronor. Betyg 3,71.
2. Krönleins Amber Lager 5,0 %, 33 cl burk. 16:90 kronor. Betyg 4,43.
3. Södra Bunny Brown 4,5 %, 33 cl flaska. 16:50 kronor. Betyg 5,29.
4. Dugges Easter Porter 4,5 %, 33 cl flaska. 19:70. Betyg 5,07.

Vid ”pennan": Electric Nurse.


