
Oxhornet 2019-11-12 
 
Närvarande: Mikael Johansson sekreterare 

Douglas Gustafsson kassör 
Anders Lundh tf. ordförande 
Krister Haglund lokalvärd 
Tomas Carlsson lokalvärd 
Benny Andersson barmästare 
Inge Andersson 
Åke Almkvist 
Ronald Lundgren 
Fredrik Lindahl 
Bengt Ryberg 
Morgan Robertsson 
Jan Nyman 
P Lars CH Nilsson 
Anders Sundberg 
Ingmar Olsson 
Ola Hermansson gäst 
Markus Åsberg gäst 

 
1. Baren öppnade. 
2. Ordförande Anders Lundh förklarade mötet öppnat. 
3. Brandsäkerheten föredrogs av Douglas G eftersom ordförande Anders inte visste 

något.  
4. Föregående protokoll lästes upp, godkändes, och lades till handlingarna. 
5. Månadens ölnyhet 1: 

Victoria Malaga, 33 cl flaska, 4,8 %, 13:90. Betyg: 4,89. 
6. Ölkunskap 2: 

Upp brewing Düster Schwarzbier, 33 cl flaska, 5,5 %, 17:90. Betyg: 5,56. 
7. Dartstatus: Postiljon leder före Åbro och Delirium. 
8. Kommande möte: Anders L + S håller i matlistan med julmat och fixar julöl. 

Diskussioner uppstod om värdlistan. Rönnlund ansvarar och måste uppdatera den. 
En del sydlänningar tyckte det vore trevligt om vi kunde ha gåsamiddag som tradition 
unde novembermötet. 

9. Surdegar och rosor: P Lars undrade vem som tagit hans glas. Efter en stunds letande 
hittade Ronald glaset ståendes mitt på bordet. Odiskat. P Lars drog då omedelbart 
tillbaka den surdeg han utdelat till den misstänkte, som visade sig vara honom själv. 
Ronald fick däremot en ros. Douglas G gav en ros till Tomas C som pantat burkar och 
slängt glasflaskor. 

10. Projektredovisning: Den 26 november blir det en resa till Örebro Ölhall. Det finns 2 
platser kvar av 16 meddelande reseledare Anders S. Betalning sker med Swisch på 
vägen upp.Egen öl kan tas med i bussen. 
En berlinresa har börjat planerats till den 8-10 maj 2020. Vi bokar senast under mötet 
i december. 



11. Övriga frågor: Inköp av värmefläktar? Benny köper element och Nyman kollar 
faserna. 
Tomas C önskar att det finns ett litet lamplager. Benny köper lite lampor. 
P Lars tycker att vi gör rent hus på tomburkar. Behöver vi göra en båt till våren så 
super vi ihop det på tre månader. 

12. Mötet avslutades. 
 
 
En extra provöl hann vi med till maten, som bestod av plockbuffé från Holländaren. Ölen var 
Stigbergets Amazing Haze, 33 cl burk, 6,5 %, 32:90. Medel 5,35. 
 
 
Electric Nurse 


