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Protokoll fört vid Sällskapet Oxhornets månadsmöte den 8 maj 2012 

 

 

Närvarande: Harry Kjellman Sekreterare 

  Douglas Gustafsson Kassör 

  Bengt Ryberg Revisor/Ordförande  

  Douglas Lundmark 

  Jan Österberg  

  Benny Stenlund Klubbmästare 

  Bertil Ström   

  Jan Andersson Suppleant/Lokalvärd 1 

  Timo Alvila  Lokalvärd 2  

  Krister Haglund  

  Ronald Lundgren Valberedning 

  Sören Modig 

  Inge Andersson    

    

Gäster:  Åke Almqvist Pensionerad golfpro 

  Haacke Nolbert 

  Ingmar Olsson Rukie/Dr. öl 

  Ulf Carlander 

  Carlo Andersson 

 

Totalt:   18 personer 
 

Distribution: Till samtliga medlemmar i Sällskapet Oxhornet som kan nås per 

E-post samt till kvällens gäster i mån av tillgång till aktuella  

E-postadresser. 

 

  

Sammanfattning: 

 
Kvällens möte präglades av ett antal ovationer för extraordinära insatser av personer med 

anknytning till Oxhornet. (det här kommer att bli så jvl. vackert att jag kan utelämna alla 

negativa surdegar)  

 

Ovation 1: Vår allt i allo, Benny S. hade fixat ihop körv med tilltugg så vi slapp svälta ihjäl 

under kvällen. Sedan fick han även en extra ovation för grillarrangemanget i Alhagen under 

Valborgsmässoaftonen.  

 

Ovation 2: Storfiskarn, Torkel A. hade också fixat en fantastisk fest borta i ett strömlöst 

Mellerud, vilket uppskattades mycket av deltagarna. Hur brukar ni säga åt mig? ”Vi ser fram 

mot en reserapport”  

 

Ovation 3: ”Rukien” Ingmar Olsson hade släpat upp hela sin ölbryggarutrustning i Tyskt 

Ädelstahl att förevisas i klubblokalen, en sann prestation! 

Vi fick även möjligheter att provsmaka den framställda brygden vilken utföll till stor 

förnöjsamhet … ja tom över förväntan! 

Medelbetyget blev bortåt 7 på Richterskalan – Snyggt jobbat! Ölet liknade ett färsköl med 

betydligt större beska och heter Åskär-IPA  6,7vol% 
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Det var framställt av: Malt = Pale Ale, Carrared, Pale Crystal, Vete 

Humle = Cascade och Amarillo 

Jäst = Wyeast American 

 

Ovation 4: Gick återigen till vår hemsida samt till Jan A. och Tomas C. Ingen Fan nämnde 

den stackars sekreteraren som tillhandahållit det mesta av utgångsmaterialet! 

 

 

Nu till övriga möteshändelser: 

 
1. Tillf. Ordförande Bengt R. öppnade mötet samt hälsade deltagarna varmt välkomna. 

 

2. Föregående mötesprotokoll (månadsmötet 4-12) godkändes och blev lagt till 

handlingarna.    

 

3. Under punkten kvällens ölnamnspresentation hade Bengt R. åtagit sig frivilligt att 

prata om sitt ölnamn Spendrups samtidigt som han serverade oss ett Punköl som hette 

Piston Head och var framställt på Spenrups Mikrobryggeri i Visby. Ölet bemöttes med 

varierande omdömen men fick visst medelbetyget 5. Alk. halten var 4,9 %.  

Under extramötet i juni uppdrogs Douglas G. att hitta på något att tala om! 

 

4. Månadens ölnyheter hade lokalvärdarna missat!                                                       

 

5. När det var dags för kvällens Aktuella Dartstatus tyckte Bengt R. att detta kunde 

lämnas därhän. Nu ville dock ödet att han senare skulle vinna Darttävligen … kan 

undras hur han kände sig?  

  

6. För kommande extramöte utsågs: Jan K. samt Torbjörn W. till detta mötes 

lokalvärdar!   

 

7. Under surdegar o andra påhopp fanns inget att rapportera. De har ersatts med 

ovationer!      

 

8. Under projektredovisningen fanns inget heller att rapportera! Dock beslöts att 

Kalenderkommitten skall jobba vidare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

9. Under övriga frågor började det bli dimmigt mao. inget att rapportera! 

 

10. Mötet förklarades avslutat men öppnades sedan vid ett flertal gånger i sann Hartmut-

anda! Vad som avhandlades kan jag inte påminna mig vid dehär laget!  

 

 

 

Kvällens visdomsord kan jag inte heller minnas! 
* * * 

Beverly Hills 2012-05-08 

Er tillgivne sanningssägare  Harry K. 
 

Mån. 5-12 


