
PROTOKOLL fört vid extra möte med Öklubben Oxhornet i 
vår lokal 

tisdagen den 12 juni 2018  

 

Till ordförande för mötet utsågs Lars Nilsson och till att föra 
protokollet Bertil Ström. 

Deltagare: 

Douglas Gustafsson 

Carlo Andersson 

Inge Andersson 

Mikael Hilmersson 

Anders Sundberg 

Lars Eriksson, gäst 

Tomas Carlsson 

Ingmar Olsson 

Bertil Ström 

Lars Nilsson 

Anders Lundh 

Sören Modigh S:a 12 st. 

 

§ 1. 

Ordföranden förklarade mötet för öppnat och meddelade att 
även baren har öppnat vilket de flesta redan konstaterat. 

 



§ 2. 

Ölprovning. 1. Sleepy Bulldog från Gotlands Bryggeri. 4,8 vol% 
Pris 18:90  

 Betyg 5,75. 2. Passion Pale ale från Jonsered. 5,2 vol% Pris 24:90 
Betyg 5,25 

 

§ 3. 

Ölkunskap. Ingmar berättade om skillnaden mellan över- och 
underjäst öl plus en hel del annat som troligtvis inte alla kände 
till. 

 

§ 4. 

Dartstatus. 1:a Postiljon, 2:a Åbro. Alla övriga tävlandes 
prestationer har förlorat sig i historiens töcken. 

 

§ 5. 

Nästa möte. Det blir hos PG i Sundsmarken tisdagen den 10 juli 
kl 18.00. 

Även detta är ett extramöte. 

 

§ 6.  

Surdegar. Intet. 

 

§ 7. 

Rosor. Till Hilmersson för ett snabbt inhopp som lokalvärd 
under förra mötet. 



 

§ 8. 

Projektredovisning. Höstresa. Resegruppen sliter med frågan. 

 

§ 9. 

Övrig frågor. Bengt Ryberg fyller 75 år och kommer att 
uppvaktas vid nästa möte. 

§ 10. 

Avslutning. Eftersom inga ytterligare frågor förelåg till 
behandling, tackade ordföranden för uppmärksamheten och 
förklarade sammankomsten för avslutad. 

 

MÖTET ÖPPNAS IGEN 

Vad det då handlade om uppfattade inte många av de 
närvarande, så det kanske vore på sin plats att återkomma i 
frågan under nästa möte såvida denna fortfarande är aktuell. 

Ordföranden föranstaltade om en surdeg till alla dem som inte 
hade lyssnat. Huruvida detta blev klubbfäst undandrar sig min 
bedömning. 

Ordföranden avslutade mötet, denna gång definitivt. 

 

 

 

Mariestad dag som ovan Justeras: 

 

Bertil Ström 



protokollförare  

 

  

 

 

 

 


