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§ 1 Baren öppnas.

§ 2 Mötet öppnades av kvällens ordförande Bengt Ryberg.

§ 3 Föregående protokoll lästes upp.

§ 4 Månadens ölprovning 1: Nils Oscar Södermalms Pilsner tjeckisk stil

§ 5 Ölkunskap: Tomas Carlsson hävdade inför församlingen att Bedarö Bitter (som nu
finns i klubbens kylskåp) är blaskigare nu än förr.

§ 6 Aktuell dartstatus: 1. Åbro, 2. Postiljon, 3. Delirium.

§ 7 Kommande möte: Bertil och Ingmar är lokalvärdar i november. I december kör vi
knytkalas med julmat.

§ 8 Påhopp: Ordförande Rönnlund som smet tidigt från surströmmingsmötet som
dessutom var halvårsmöte.



§ 9 Projektredovisning:
Till jubileumsfesten är ca 45 anmälda. Micke Åberg blir kvällens trubadur. Sprit har
köpts in från utlandet och M&M, dvs Johansson och Rönnlund fixar öl, vin och
alkoholfritt i en butik inrikes.

Till jubileumsfesten bryggartävling tar vi med tillbringare som vi kan hälla upp ölen
ifrån faten för att sedan serveras i de redan inköpta plastmuggarna. Douglas tar
fram ett system för att skilja ölsorterna från varandra och kollar upp om vi kan
införskaffa medaljer som pris.

§ 10 Övriga frågor: Tomas Carlsson vill inte sitta i lokalen och äta surströmming och det
var inte bra att denna skiva förlades till halvårsmötet. Denna fest ska hållas i
augusti och till nästa år kollar vi upp om fiskeklubbens lokal är ledig.

Ingmar Olsson påpekade att ringen skall vara uppfälld på toaletten. Några
protesterade mot detta och det visade sig att de var så kallade ”sittkissare”, ett
gissel som sprider sig som clowner om natten i vårt land.

De som inte tagit jubileumstidskriften gör det idag samt den nya matrikeln.

Tomas Carlsson ville bilda ett band med de medlemmar som kan hantera ett
intstrumet.

§ 11 Månadens ölprovning 2: Brännvinsbackens bryggeri Strong Bitter.

§ 12 Mötet avslutades.

Efter mötet serverades gulashsoppa med bröd.

Ölprovningsresultat:

1. Nils Oscar Södermalms Pilsner 5,0 %, 50 cl flaska 26:50. Betyg 5,13.
2. Brännvinsbackens Brygger Strong Bitter 5,4 %, 33 cl flaska. 20:-. Betyg 6,06.

Vid ”pennan": Electric Nurse.


