
Oxhornet 2018-04-10
Närvarande: Mikael Johansson sekreterare

Douglas Gustafsson kassör
Anders Lundh tf ordförande
Bertil Ström lokalvärd
Jan Österberg lokalvärd
Benny Stenlund barmästare
Lasse Stenlund
Åke Almqvist
Inge Andersson
Jan-Olov Nyman
Carl-O Andersson
Krister Haglund
Douglas Lundmark
Ingmar Olsson
Anders Sundberg
Fredrik Lindahl gäst
Göran Hellström gäst

1. Baren öppnades.
2. Mötet öppnades av tf ordförande Anders Lund.
3. Brandsäkerheten föredrogs.
4. Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.
5. Månadens ölnyhet 1: Stigbergets west coast ipa, 6,5 %, flaska 33 cl, 32:90. Medel 5,53.
6. Aktuell dartstatus: 1 Nääs, 2 Postiljon, 3 Dugges. För komplett lista se nätet.
7. Kommande möte: 8:e maj, Lokalvärdar maj är Morgan Robertsson och Andersson Extra.
8. Surdegar och andra påhopp samt rosor och glada tillrop: Göran Hellström bjuder på något

nästa gång då hans telefon ringde mitt under mötet.
9. Projektredovisning: Ingmar Olsson föreslog att vi flyttar Åbroloppet till den nya bron. Benny

Stenlund ordnar info om evenemanget. Anders Sundberg föreslog att vi springer över alla tre
broar med vätskekontroll mellan broarna. Den som vinner får ett vandringspris i form av ett
oxhorn. Forsivalen 2019: vi bygger båten med en ny konstruktion. Mikael J ordnar en
facebookgrupp för att väcka intresset för detta evenemang i staden. Flygblad till företag efter
sommaren som Anders Lundh genom företaget han jobbar på ska försöka få ut innan
evenemanget redan gått av stapeln. Försöka få artiklar i tidningarna MT och Unica.

10. Övriga frågor: Eventuell ölresa i höst: Ingmar och Mikael bildade en arbetsgrupp.
11. Månadens ölnyhet 2: Omnipollo Leon, 75 cl flaska, 6,5 %, 49:90. Medel 5,76.
12. Mötet avslutades.
13. Mötet öppnades: Ingmar Olsson gav en ros till den som gjort klubbens tröjor.
14. Mötet avslutades igen.

Kvällens mat var en delikat borsjtj. Till den skulle man på ryskt vis egentligen dricka brännvin men vi
tog bröd och öl. Annars rekommenderades Pajala Sunrise, dvs ett tjockt dricksglas fyllt med vodka
dekorerad med en snittad falukorv hängandes på kanten.

Vid tangentbordet Electric Nurse


