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Närvarande: Bengt Ryberg ordförande

Douglas Gustafsson kassör
Mikael Johansson sekreterare
Benny Stenlund klubbmästare
Morgan Robertsson lokalvärd
Jan Andersson lokalvärd
Anders Lundh
Inge Andersson
PG Larsson
Mikael Hilmersson
Anders Sundberg
Åke Almqvist
Bertil Ström
Ingmar Olsson
P Lars Ch Nilsson
Göran Hellström gäst

1. Baren öppnade.
2. Ordf. Bengt Ryberg öppnade mötet.
3. Gäst Göran Hellström presenterades och hälsade att han idag bjuder på öl eftersom hans

mobil ringde under förra mötet.
4. Brandsäkerheten föredrogs.
5. Föregående protokoll lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.
6. Månadens ölnyhet 1:

Stone Berliner Weisse, 4,7 %, burk 33 cl, 22:90. Medelbetyg: 3.25.
7. Månadens ölnyhet 2:

Poppels DIPA, 33 cl, 8 %, flaska, 29:90. Medelbetyg: 5,44
8. Aktuell dartstatus: Dugges leder, Postiljon tvåa, nääs trea.

Övriga resultat se hemsidan. Baron Trenck vann förra gången…
9. Kommande möte: lokalvärdar är Timo Alvila och Jan Karlsson. Kassören ringer till Timo Alvila

och påminner om lokalvärdsskapet. Mikael Hilmersson hoppar in istället för Jan Karlsson.
Han ska bara kolla sitt schema.

10. Surdegar och rosor. PG ville ge Sten Bergheden en ros för förslaget om gårdsförsäljning.
Bengt Ryberg kommer meddela honom om att föreningen gett honom en sosseros.
Ingmar vill att whiskyflaskan ska fyllas upp och svetsas igen. Bengt Ryberg föreslog att de som
åsamkat skadan på flaskan återställer den. Den beslutades vara mötets mening. Douglas gav
en ros till Göran som bjöd på öl pga mobilringning, Det har fuskats med detta genom åren då
de flesta har massa ursäkter.



11. Benny redogjorde för årets Åbrolopp. Nyhet för i år var en ny längre sträckning. Målgången
var väldigt tajt. En liten kille var väldigt snabb så Benny hann knappt fixa vätskekontrollen
(som var gammal Tequila). Ted, 6 år var först i mål. Hans mamma fick en öl.
En frågesport med 4 öl anordnades i mål. Anders Sundberg var den ende som hade alla rätt.
P Lars CH Nilsson gjorde en japanare och fullföljde fjolårets lopp i år.
Mariestadstidningen uppmärksammade Oxhornet i en artikel om Valborgsfirandet.
Det var olika meningar om Åbroloppets längd. Huvudsaken är att det finns många
vätskekontroller. Mötet var mycket överens om att Benny skulle ha en ros för att ordnat
Åbroloppet på ett föredömligt sätt. Anders Sundberg fick ett pris för att ha vunnit.

12. Projektredovisning:
Båtprojektet tuffar på.

13. Övriga frågor: Inget nytt om lokalen. PG Informerade lite om hur man gör alkoholfri öl.
14. Mötet avslutades

Mitt under maten öppnades mötet igen. Kassören lät meddela att han sprang Springtime i år i
ölklubbens namn men kände sig ensam. Han utmanade de andra så att fler springer nästa år.

Kvällens mat var pyttipanna med Görans bjudöl till.

Electric Nurse


