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1. Baren öppnades.
2. Mötet öppnades med PG Larsson som ordförande.
3. Brandsäkerhet: Jan Nyman kommer köpa in nödbelysning.
4. Föregående protokoll lästes upp (13 juni), samt information från mötet hemma hos PG i juli.
5. Månadens ölnyhet: ljummen öl då proppen till kylskåpen gått och orsakat en smärre

värmebölja bland de ädla dryckerna.
6. Aktuell Dartstatus: Oförändrad sedan junimötet då ingen pil kastades hos PG.
7. Kommande möte: Bengt Ryberg föreslog att vi lägger ner surströmmingsätandet. Efter en

omröstning framkom att 10 stycken var för att vi inte äter surströmming i år och 2 vilsna
själar fann tanken sund att äta rutten fisk i september.

8. Surdeg till Rönnlund och Douglas som inte var närvarande och deras sena återbud.
9. Projektredovisning: forsränningen som det pratades om på tidigare möte går nu in i en ny

fas. Det ska byggas båt och grejer. För säkerhets skull bygger vi båtar ifall ingen annan vågar
att ställa upp och tävla mot oss. En båt kan vinna och den andra bli best in show. Tidpunkten
för detta evenemang blir april-maj 2018 ungefär. Vi tillsätter en arbetsgrupp nästa möte då
vi förmodligen är fler närvarande eftersom hotet om surströmmingsförtärande inte ligger
som en blöt filt över föreningen.

10. Övriga frågor: Bengt ville flytta nästa möte eftersom det krockar med älgjakten. Han tog
sedan tillbaka förslaget då han 28 gånger förut föreslagit detta men ej fått bifall. Mikael
Johansson köper en insats till golvbrunnen för att vi inte ska behöva mötas av
irr-surströmmingsdoft då vi träder in i lokalen efter en lägre tids frånvaro. Mikael föreslog
även att vi börjar brygga öl i föreningen, antingen på ordinarie kvällar eller tisdagar emellan,
för att sedan på plats dricka ölet som producerats. Möjligtvis köper vi in ett eget bryggverk
som vi ständigt ha i lokalen, annars ställde föreningens bryggare gladeligen upp med
utrustning. Vi beslutade att kolla upp möjligheter. Kanske kan vi komma igång med denna
verksamhet redan i september. Bryggningen börjar i så fall klockan 17.00.

11. Mötet avslutades.
12. Kvällens mat blev en snabb beställning från Luna.

Vid blutoothtangentbordet
Electric Nurse
(det är en sida till)



Som en blixt från klar himmel drog Dr Olsson fram en suröl som vettskrämt gömt sig längst in i
hörnet av kylskåpet och där tillbringat det senaste halvåret i sitt liv.

Provöl: Ardenne saison, 5,5 procent, 75 cl.
Finns ej på Systembolaget utan kommer från Belgoklubben.

4,33 i betyg.

Ord som ”kvinnligt underliv” och ”jävla varmt här inne” bidrog förmodligen till att höja betyget en
aning då öl i denna kategori sällan faller föreningens medlemmar på läppen.


