
Protokoll Oxhornet 8 januari 2019 

Närvarande 13st: 

Bengt Ryberg  Ordförande 
Anders Sundberg Sekreterare 
Douglas Gustafsson Kassör 
Carl-O Andersson Lokalvärd 
PG Larsson  Lokalvärd 
Mikael Hilmersson 
Thomas Frykén   
Jan-Olof Nyman   
Inge Andersson 
Ingemar Olsson 
Åke Almqvist 
Anders Lundh 
Svein-Erik Tronstad Gäst 
 

1. Baren öppnas 
2. Mötets öppnande. 
3. Brandsäkerhet 

Ingemar undrar om det finns någon tågordning vid utrymning, förslag på yngst först framförs och 
därefter kommer diverse personliga påhopp mest angående midjemått. Kvällens ordförande 
konstaterar att han tar täten. Därefter rädda sig den som kan. 

4. Protokollet från föregående möte lästes upp. 
5. Provning av månadens ölnyhet. 

Ballast point Grunion IPA. 35,5cl. 5,5%. 15:90kr medelbetyg 6,31 
6. Ölkunskap 

Bantam Best, Anisty Ales Brewery. 50cl. 4,2%. 22:90kr medelbetyg 5,05 
7. Dartstatus: 

Postiljon korades till klubbmästare för 2018, andra platsen knep Åbro och Nääs på tredje. 
8. Nästa möte är den 12 februari, lokalvärdar Mikael Johansson och Thomas Carlsson 

Detta möte är också årsmöte. Sekreteraren efterlyser foton från det gånga året till 
verksamhetsberättelsen. 

9. Rosor och surdegar. En skål utbringades för jubilaren Thomas Carlsson som fyller 60 solvarav. 
Carl-O bjöd sig själv på en rostagg för tvivelaktig ordning på provölen, mötet höll med om att 
provordningen kunde varit omvänd men protesterade i att detta skulle rendera en anmärkning. 
Ingemar delade ut en ros till lokalvärdarna för goda och intressanta provöl. 

10. Projektredovisning. 
Ett frö till möjlig Englandsresa finns, inget har dock hänt sedan förra mötet. Nääs kollar vidare. 
Forsränningen: Åbro har pratat med Björn Berggren och han har inte gett upp hoppet om att 
arrangera forsränningen. Mötet beslutade att inte lägga båtbygget helt på is utan att ha det och 
forsränningen lite i bakfickan. 

11. Övriga frågor. Vår gäst SET hade snappat upp en artikel om ölets ursprung. Nya fynd i Haifa, Israel gör 
att forskarna drar slutsatsen att Natuffolket bryggde öl redan för 13000 år sedan. Arkeologerna bakom 
fyndet anser att förmågan att kunna göra öl kan ha bidragit stort till att människan övergav livet som 
jägare och samlare. Mötet ajournerades under maten som var en fantastiskt god fisksoppa. Eftersom 
kocken PG var justerad i handen så framkom det att han haft en selleri- och palsternackshackande 
assistent. Efter detta avslöjande hojtades det runt bordet att en ros skulle delas ut till assistenten 
Jeanette. Två öl provades under maten, se resultatet längst ner. 



12. Mötet avslutas 
 
 

Provöl tre: 
Klackabacken Pilsner 33cl. 4,2%. 13.90kr. medelbetyg 5,31 
 
Provöl fyra: 
Leo Beer 33cl. 5,0%. 11:90kr. medelbetyg 3,54 
 
 
Vid tangentbordet. Nääs 
 


