
 

Oxhornet 2018-11-13 
 

Närvarande: Mikael Johansson sekreterare 

Douglas Gustafsson kassör 

Bengt Ryberg ordförande 

Krister Haglund lokalvärd 

Inge Andersson lokalvärd 

Anders Sundberg 

Benny Stenlund 

Sören Modigh 

Åke Almqvist 

Jan Österberg 

Jan Nyman 

Thomas Frykén 

Bertil Ström 

Ingmar Olsson 

Anders Lundh 

PG Larsson 

Fredrik Lindahl gäst 

 

1. Baren öppnade. 

2. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

3. Brandsäkerheten drogs igenom snabbt. 

4. Föregående protokoll lästes upp, godkändes och lades till handlingarna. 

5. Månadens ölnyhet 1: Grünbacher Urweisse Hell, flaska 50 cl, 5,1 %. Pris 19:90. Betyg: 4,06. 

6. Ölnyhet 2: intogs vid maten.  Eriksbrgs julöl, flaska 50 cl, 5,6 %, 17:90. Betyg: 4,35. 

7. Aktuell dartstatus: Leder gör Postiljon, Åbro tvåa, Nääs trea. 

8. Extrainsatt ölnyhet: Torsöl Ellens julöl, flaska 50 cl, 7,9 %. Priset osäkert. Medel 5,3. 

9. Kommande möte: då är det julbord med värdarna Åke och Ingmar som tar fram öl, 

ordföranden vill gärna ha julöl som tema. Kanske 5 sorter och så delar vi på fler personer. Ett 

mumlande bifall… Maten är knytkalas där Postiljon håller i trådarna så det inte blir för 

mycket att samma rätt. En lista går runt där man fyller i vad man tar med för rätt. Inga 

julklappar!!! Gärna tomteluva. 

10. Surdegar och rosor. Douglas och Rönnlund hade inte provöl på septembermötet. Lars 

Nilsson och Rönnlund har inte betalt medlemsavgiften.... Postiljon ger en ros till PG som tagit 

med sin julöl till smakprovningen.  

11. Projektredovisning: Köpenhamnsresan, åtta åker dit och tågbiljetter ska bokas. PG och Ola 

har redan bokat. 7 december går vi på Holmen och äter julmat med respektive. 

Medlemmarna betalas av föreningen men respektive får betala. I och med detta klarar vi att 

ha ett evenemang med damer som vi måste ha enligt stadgarna. 

12. Övriga frågor: Blir forsränningen av? Lågt vatten i ån. Alig är lite intresserade. Vi avvaktar 

lite. Idag skulle vi firat en jubilar men han kom inte. Vad gör vi med blommorna och 

presenten? Blommorna till Douglas fru och wiskeyn tar vi vid senare tillfälle. Douglas visade 

wiskeyn som var av sorten Ancnoc med texten “Lars Nilsson 75 år” på. 

13. Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

Vid tangentbordet Electric Nurse 


