
Oxhornet 2017-10-10
Närvarande: Mikael Johansson sekreterare

Douglas Gustavsson kassör
Bengt Ryberg ordförande
Carl-O Andersson
Inge Andersson
Jan Nyman
Ingmar Olsson
Mikael Hilmersson
Anders Lundh
Ronald Lundgren
Tomas Carlsson
Bertil Ström
Åke Andersson
Anders Sundberg
Stefan Svensson gäst
Göran Hellström gäst

1. Baren öppnade.
2. Ordförande öppnade och de två gästerna presenterade sig. Stefan Svensson och Göran

Hellström. En hög närvaro trots VM-kvalmatchen i fotboll.
3. Brandsäkerheten gicks igenom av ordföranden.
4. Föregående protokoll lästes upp av ordföranden. Protokollet justerades med att båda

andersarna var frivilliga.
5. Månadens ölnyhet 1: Brewdog Jet Black Heart Milk Stout 4,7 %, 19:90. Medel: 5,25.
6. Dartstatus: Här måste jag skriva att vara sekreterare och samtidigt brygga öl i ett rum

bredvid har sina sidor, bland annat att man inte får med allt i protokollet… Info finns på
nätet.

7. Lokalvärdar nästa gång är Åke Almqvist och Carl-O.
8. Surdegar och rosor: Anders Sund tyckte att ge en ros till ordinarie ordförande bara för att

han är här är en surdeg. Tomas C ville ge alla som är här en ros. Bengt tyckte att alla skulle få
en ros trots att det var match ikväll. Lokalvärdarna fick ros för den goda maten - kasslergryta
med kokt potatis och heminlagd gurka.

9. Projektredovisning: Det blir knytkalas på decembermötet med julmat. Anders Lund o Anders
Sundbergs är samordnare. Mikael J och PG ordnar provöl. Bengt Ryberg är samordnare i
projektet Forsränningen.

10. Övriga frågor: Göran Hellström tyckte det var väldigt roligt att komma hit som gäst. Tomas
ansåg att vi provar för lite öl. Douglas hade för sig att vi beslutat att köpa in små glas för att
smaka fler sorter fast inte så mycket av varje öl. Vi provar det nästa möte och utvärderar.
Ambitionen är att vi provar minst 2 ölsorter under varje möte.

11. Mötets avslutades.

Provöl 2: Vänerns Pärla: Medel: 6,69

Provöl 3: Nääs Dipa 33 cl flaska 8 %. 31:90. Medel: 6,27.

Vid tangentbordet
Electric Nurse


