
Protokoll fört vid Oxhornets möte
12:e april 2016
21 närvarande: Mikael Johansson Sekreterare

Douglas Gustavsson Kassör
Bent Ryberg Ordförande
Benny Stenlund Klubbmästare
Bertil Ström
Jan Österberg
Jan Olof Karlsson
Mikael Hilmersson
Tomas Carlsson
Ronald Lundgren
Sören Modig
Inge Andersson
Ingmar Olsson
Åke Almkvist
Carl-O Andersson
P G Larsson (delvis)
Anders Sundberg
Anders Lundh
Jan Olof Nyman
Jan Kempe Gäst

§ 1 Baren öppnas.

§ 2 Mötet öppnades av kvällens ordförande Bengt Ryberg.

§ 3 Föregående protokoll lästes upp.

§ 4 Månadens ölprovning: Innis % Gunn Original 6,6 % och Lagunitas Pale Ale New
Dogtown 5,6 % var lokalvärdarnas öl. Ingmar bidrog med en skvät suröl.

§ 5 Aktuell dartstatus:
Anders Lundh är i ledning följt av Benny och Dr Olsson.

§ 6 Inför kommande möte: Inge och Jan är lokalvärdar.

§ 7 Surdegar: suröl, enligt Douglas. Bengt gillar inte att Åke cyklar ifrån honom. Detta
skall sorteras in under rubriken påhopp. Ett tack till Ingmar och hans medhavda
suröl samt till kvällens lokalvärdar. Hilmersson skall ordna den förut pipande men
numera nedtagna brandvarnaren i trappan.

§ 8 Projektredovisning:
Torsdag 14 april firar klubben 30 år på dagen jämt. Då samlas de som vill på Hjorten
klockan 17 för en för-öl innan vidare färd mot Bishops Arms i Skövde med buss.
Hemfärden sker med taxibuss och resan dit och hem står klubben för.



Resan till Oceanbryggeriet den 14 maj avblåses. Någon gång senare i höst föreslås
istället.

En ölprovning på Esplanade en vardag i maj verkar dock vara intressant och Anders
Sundberg återkommer i frågan.

Åbroloppet. Benny är i Bryssel då detta normalt går av stapeln. Skall loppet avgöras
i Bryssel istället? Benny mailar info.

Ett möte i lokalen angående brysselresan kommer hållas den 19 april klockan
19.00. Mikael och PG är chaufförer i var sin bil och informerar sina respektive
medresenärer hur och när färden går.

§ 9 Övriga frågor:
En ros till Douglas som efter många om och men nu äntligen är ikapp med glas och
porträtt på klubbens medlemmar.

Kvällens möte var det sista då ”gamla” sedlar duger som betalningsmedel.
Hädanefter nystrukna lappar eller, allra helst, swish.

Till 30-årsjubileet ordnar Douglas förkläden med namn och tryck. Även
klistermärken med Oxhornets logotyp.

§ 10 Mötet avslutas. Det konstaterades vara ett konstruktivt och trevligt möte. Om
detta var en engångsföreteelse eller normalfall framkom inte.

Efter mötet förtärdes potatisgratäng och en bricka innehållandes allehanda kött.

Ölprovningsresultat:

1. Innis & Gunn Original 6,6 %. 33 cl flaska. 19:90. Betyg 4,65.
2. Lagunitas Pale Ale New Dogtown 5,9 %. 355 ml flaska. 21:90. Betyg 6.19.
3. Lentebier Glazen Toren Sasion 9 %. 75 cl. 180:-. Betyg 5.1

Vid ”pennan": Electric Nurse.


