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P Lars CH Nilsson ordförande/lokalvärd
Bengt Ryberg lokalvärd
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1. Baren öppnades.
2. Till ordförande valdes P Lars CH Nilsson.
3. Ordförande P Lars öppnade mötet.
4. Gästerna presenterade sig.
5. Brandsäkerheten gicks igenom nödtorftigt.
6. Föregående protokoll lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.
7. Månadsmötets protokoll lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.
8. Månadens ölnyhet 1:

Wisby påsköl av Gotlands Bryggeri, 33 cl flaska, 6,0 %. Betyg 5,57.
9. Månadens ölnyhet 2:

Oppigårds New Sweden IPA, 33 cl flaska, 6,2 %. Betyg 5,5.
10. Vi beslutade att Anders Sundberg ska samordna en resa till

Skövde öl- och whiskeymässa 2019.
11. Aktuell dartstatus: tre leder! Dugges, Nääs och Postiljon samsas om förstaplatsen.
12. Kommande möte: 10 april, lokalvärdar Jan Österberg och Morgan Robertsson.

17:00 samlas vi för att fortsätta bygga på vår båt.
13. Surdegar och rosor. P Lars hälsade från Harry som varit inne på service på sjukhuset. Han

hälsade till alla i föreningen.
14. Projektredovisning: Forsivalen. Vi siktar på 2019. Vi går ut med marknadsföring ett år innan.

Någon ölresa i höst. Några olika förslag till resmål lades fram.
15. Övriga frågor: Ingmar dryftade frågor om att ta in nya medlemmar. Många gamla

medlemmar är inte här. De skulle kunna bli hedersmedlemmar. Douglas påpekade att vi har
möjligheter att stryka gamla medlemmar om vi får nya ansökningar. Dessutom är vi inte 36
stycken medlemmar just nu, vilket är max antal enligt stadgarna. Lokalfrågan: vi vet inte om
vi har lokalen i framtiden, men det verkar inte vara någon ko på isen.

16. Mötet förklarades avslutat av ordförande P Lars.

Lokalvärdarna hade ordnat med en 20-bitars smörgåstårta som var väldigt god och med nöd och
näppe räckte till de 15 hugade mötesdeltagarna som öppnade bogvisiret och åt med god aptit.

Vid tangentbordet
Electric Nurse


