
Oxhornet halvårsmöte 2018-09-11 
 
Närvarande: Mikael Johansson sekreterare 

Douglas Gustafsson kassör 
Mikael Rönnlund ordförande 
Anders Sundberg lokalvärd 
Sören Modig lokalvärd 
Anders Sundh 
Mikael Hilmersson 
Jan Nyman 
Inge Andersson 
Bertil Ström 
Ingmar Olsson 
Bengt Ryberg 
Åke Almqvist 
Benny Stenlund 
Fredrik Lindahl gäst 
Göran Hellström gäst 
 

 
1. Baren öppnade 
2. Ett smått obekant ansikte som visade sig tillhöra vår ordförande  

förklarade mötet öppnat. 
3. Mikael Rönnlund valdes till ordförande för mötet 
4. Mikael Johansson valdes till sekreterare för mötet. 
5. Våra gäster, trots att de vid detta lag är synnerligen bekanta, presenterade sig. 
6. Mötets utlysande befanns vara i sin ordning. 
7. Kvällens dagordning godkändes. 
8. Information om brandsäkerhet drogs igenom. Pga föreningens höga medelålder och 

risk för alzheimer och diverse sjukdomar gås detta igenom vid varje möte. 
Förmodligen har vi 2 brandsläckare. Bertil Ström påpekade att brandfiltar skulle 
köpas in men det är lagt på is på grund av den osäkra lokalfrågan. 

9. Till justeringsmän valdes lokalvärdarna Anders Sundberg och Sören Modig. 
10. Till rösträknare valdes ovanstående personer. 
11. Från styrelsen fanns inga rapporter. 
12. Inget hänskjutna frågor från styrelsen. 
13. Inga omval. 
14. Inga nya medlemmar. 
15. Inga aktiviteter under resterande del av 2018.  
16. Inga inkomna motioner. 
17. Det kanske rekordsnabba mötet förklarades avslutat. 

 
  



Oxhornet månadsmöte 20180911  
Bengt Ryberg var med på septembermötet för första gången sedan 1991! Och eftersom 
månadsmötet drogs igång direkt efter halvårsmötet hann ingen smita så de närvarande var 
samma på båda mötena. 
 

1. Mötet förklarades öppnat. På dagen 17 år efter katastrofen då klubben hade möte i 
Rönnlunds garage med surströmming. 

2. Brandinformationen hoppades över. Graden av alzheimers bedömdes inte vara värre 
än att medlemmarna kom ihåg vad som gicks igenom mindre än 30 minuter sedan. 

3. Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna. 
4. Månadens ölnyhet 1: 

Samuel Adams Oktoberfest, flaska 355 ml, 5,5 %, 20:90. Medel 4,31. 
5. Ölkunskap, dvs provsmakning 2: 

Victoria Falonia ljus. Flaska 33 cl, 5,0 %. 29:50. Medel: 4,62. 
6. Ytterligare en öl: Tilia, Trädskogens bryggeri, flaska 33 cl, 6,1 %. 26:50. Medel: 5,94. 
7. Aktuell dartstatus:  

leder gör Postiljon, Åbro tvåa och trea Dugges och Nääs fyra. 
För mer information se hemsidan. 

8. Kommande möte:  
9 oktober är Tomas Fryken och Ronald Lundgren lokalvärdar. 

9. Surdegar och rosor:  
Benny gav en surdeg till Ingmar som kletat ner efter en ölprovning. Ingmar erkände 
utan omsvep och gav en surdeg till alla tomflaskor som inte kommer iväg. En ros gav 
till ordföranden som var här och till Bengt som var här för första gången sedan 1991. 

10. Projektredovisning:  
Höstresa? Ingmar redovisade olika resmål. 20 september samlas gruppen här i 
lokalen. Forsränningen? Ligger lite still. Kanske får vi snart ett nytt kylskåp till lokalen. 

11. Övriga frågor:  
Städddag? Vi måste få ordning på grejerna. En lördag med mutan öl och pizza, 
annars böter.  
Julbord? Med eller utan damer? Ett samkväm på lokal med damer och julbord utan 
damer på decembermötet. Anders och Anders håller i knytkalaset på julträffen. 
Lokalen? Inget om att vi måste flytta. Inget brännbart i trapphuset och dörren måste 
vara stängd. Städdagen kan bli den 15:e klockan 15. Det avslutas med konsert i 
gamla stadshuset klockan 20:00. 

12. Mötet förklarades avslutat. 
 
Kvällens mat var gräddstuvad pytt med ägg. Det smakade himmelskt! 
 
 
 


