
Protokoll fört vid oxhornets möte 20170411 

Närvarande: 18 st 

Benny Stenlund, Richard Lagerman gäst, Anders Lundh, Ronald Lundgren, Timo Alvila, Jan Österberg, 

Mikael Johansson, Tomas Carlsson, Åke Almqvist, Bengt Ryberg, Mikael Hilmersson, Jan Nyman, Carl-

O Andersson, Inge Andersson, Douglas Gustafsson, Ingmar Olsson, Thomas Frykén, Fredrik Lindahl 

 

 

1. Baren öppnade. 

2. Ordförande för kvällen Bengt Ryberg öppnar mötet och hälsar gästerna välkomna. 

3. Brandsäkerhet. Bengt drog lite om nödutrymningsvägarna. 

4. Föregående protokoll lästes upp. 

5. Månadens ölnyhet: Oppigårds Eastern Ale, 50 cl, 5,3 volymprocent. 27:40. Betyg 6,33. Benny 

får ett omnämnande eftersom han börjar gilla riktig öl och inte bara fulöl som förut. 

6. Ölkunskap 

7. Dartstatus. Nääs leder före Postiljon och Åsbro. 

8. Kommande möte, Jan Karlsson och Jan Olov karlsson ar lokalvärdar. Jan Karlsson behöver 

ersättas. Jan Österberg kommer istället. Han tar även med sig Havtornsöl.  

9. Liten surdeg att inte Bengt var har göra gången utan smet till Spanien. En liten ros och glatt 

tillrop till Benny som fixar korv som tilltugg vid mötets början. 

10. Projektredovisning: Douglas ska göra t-shirt till sommaren och visade ett förslag på layout. 

Douglas vill ha något annat än bara en t-shirt, typ med knappar och krage. Douglas jobbar 

vidare till nästa möte. Inbjudan till Åbroloppet kommer snart. Det är 10-årsjubileum i år. 

Sträckan är 103,9 meter upplyser Ingmar Olsson. De som stukar sig slängs inte Tidan. Björn 

Berggren ska han en jubileumsgala under 2018 och Bengt Ryberg ska höra om vi som 

öldrickare kan bidra med något eftersom det dricks mycket öl inom idrotten. Douglas 

påminner om Beer Mile där man dricker en öl varje 400 meter under ett lopp på 1609 meter. 

Ska Oxhornet hålla i ett nytt forsränningen. Bengt ska fundera på det.  

11. Övriga frågor. Helt plötsligt tystnade alla som pratat i munnen på varandra hela mötet. 

Tomas tycker det är synd att medlemmar som bor en bit bort kommer så sällan på mötena. 

Mikael hade ett förslag som möttes av i princip tystnad. 

12. Bengt slog klubban i bordet 19:48 och avslutade mötet. 

13. Nästa minut öppnade Bengt mötet igen eftersom Ingmar Olsson började prata om att starta 

en slags grupp som skulle hålla i forsränningen. Bengt tyckte vi skulle prata med 

Mariestadstidningen om att fixa information och reklam om evenemanget. Bengt pratar 

med Björn Berggren om att anordna en forsränning 2018.  

14. Mötet avslutades ännu en gång. 

15. Lite efteråt pratade Douglas om att hålla en ölmässa i Mariestad. Han hade pratat med 

Bengt Karlsson som ordnar ölmässa i Skövde och han skulle tänka sig att ordna något idag 

Mariestad. Kanske i samband med Skördefesten.  

Maten som avnjöts var hämtat från Luna, mestadels pizza. 

 

Vid tangentbordet 

Electric Nurse, Mikael Johansson 


