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Protokoll fört vid Sällskapet Oxhornets halvårs- resp. månadsmöte den 13 sept. 2012. 

 

 

Närvarande: Harry Kjellman Sekreterare  

Douglas Gustafsson Kassör 

Mikael Rönnlund Ordförande 

Benny Stenlund Klubbmästare/Tävlingsledare 

ClaesÅ Gustavsson 

Morgan Robertsson Revisor 

Bertil Ström 

Jan Andersson Suppleant/Webbmaster 

Timo Alvila 

Jan Karlsson    

 Jan Olof Karlsson  

Mikael Hilmersson Valberedning 

Peter Borg  Valberedning/Vilde 

Krister Haglund 

Ronald Lundgren Valberedning 

Sören Modig 

Inge Andersson   

  

Gäster:  Ingmar Olsson 

  Carlo Andersson 

  Kåre Ström   

 

Totalt   20 personer 

 

    

Distribution: Till samtliga medlemmar i Sällskapet Oxhornet + 

Våra gäster i mån av tillgång till aktuella E-postadresser. 

 

 

Sammanfattning 
 

I avsaknad av de flesta ifrågasättarna förlöpte kvällens möten ovanligt lugnt och sansat ...  

man kan tom. beskriva dem som konstruktiva! Halvårsmötet föredrogs av Mikael R. och 

efterföljande månadsmöte fick Morgan R. ta hand om.  

 

Nåväl det viktigaste som avhandlades under Halvårsmötet var alla ofullbordade projekt som 

vissa herrar genomdrivit under ölets saliga påverkan … det var närmast så att man skämdes 

för allt som hängde ofullbordat i luften. Nåja en del hade väl också verkställts men min 

blygsamhet förbjuder mig att redovisa vilka. 

  

Vidare förrättades inval av en ny medlem i vår eminenta förening = Ingmar Olsson som mer 

än väl fullgjort sin ”prövotid” med både andlig och lekamlig spis som Besen brukar uttrycka 

sig. Ingmar fick ölnamnet Delirium. Välkommen i De Obeslutsammas Förening! Nu efter 

invalet av Ingmar uppgår klubbens medlemmar till 34 man mao. återstår endast 2 platser att 

besätta tills vi är fulltaliga. Använd dessa med förstånd eller kan man säga till föryngringar!  
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Under halvårsmötet avhandlades: 
 

§ 1 Ordförande Mikael R. öppnade mötet och hälsade välkomna!  

 

§ 2 Val av ordförande för mötet = sittande = Mikael R. 

 

§ 3  Val av sekreterare för mötet = sittande = Harry K. = Fan! Fan! 

 

§ 4 Godkännande av mötets behörighet = OK! 

 

§ 5 Godkännande av dagordningen = OK! 

 

§ 6 Val av två justeringsmän = Roland L. / Inge A. 

 

§ 7 Val av två rösträknare = Douglas G. / Peter B. 

 

§ 8 Inga rapporter från styrelsen fanns tillgängliga 

 

§ 9 Frågor från styrelsen hänskjutna till halvårsmötet = På frågan om ändrade 

mötesdagar pga. älgjakta beslöt mötet att nuvarande mötesförordning även skall 

gälla i fortsättningen. 

 

§ 10 Det förelåg inga Omröstningar eller val! 

  

§ 11 Under Inval av nya medlemmar blev Ingmar Olsson invald som medlem i 

vårt anrika sällskap. Han fick medlemsnummer 57 och ölnamnet Delirium! 

Välkommen!                 

   

§ 12 Förslag till aktiviteter under verksamhetsåret 2012-2013 dominerades av de 

ofullbordade projekten enl. bifogade förteckning. Styrelsen föreslog även en 

Ålandsresa för medlemmarna senare i höst då klubben skall sponsra en del av 

resan. Mötet godkände upplägget för vidare utredning. 

 Vidare föreslogs att en ölbryggarkurs startas i sällskapets regi med Ingmar O. 

som projektledare.  

 

§ 13 Det förelåg inga inkomna motioner till styrelsen och allvarligt … det spelar 

heller ingen roll med en sådan styrelse?  

 

§ 14 Ordförande avslutade mötet och tackade för uppmärksamheten samt hastade 

iväg in i köket för att fixa gräddstuvad pytt som smakade fantastiskt – helt 

underbart! Tack Mickael, för mat och husrum!  

***  
Beverly Hills den 14 september 2012 

 

Vid protokollet Harry Kjellman 

 

                                                                                                 

Halvårsm. 09-12    Justeras ………………… 
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Nu till månadsmötet där följande avhandlades: 

 

1. 

Vår revisor Morgan Robertsson öppnade mötet o hälsade välkomna. Kvällens enda 

kvarvarande gäster Carlo Andersson och Kåre Ström presenterade sig. Ingmar Olsson hade 

ju tidigare flyttats upp till de saligas våning under halvårsmötet.  

 

2. 

Föregående protokoll lyste med sin frånvaro och lades till handlingarna.  

 

3. 

Ölnamnpresentationen utgick pga. föregående halvårsmöte!  

 

4. 

Månadens ölnyhet utgick pga. föregående halvårsmöte!  

  

5. 

Aktuell Dartstatus var som vanligt åt Hee … ! 

 

6. 

Till Kommande mötes lokalvärdar utsågs: Krister H. samt Peter B.   

 

7. 

Surdegar o andra Påhopp: Tja … man kan väl kanske säga att de surnat! 

  

8. 

Under Projektredovisningen diskuterades att återuppväcka de gamla Julgransmaskeraderna. 

Beslöts att hänskjuta denna fråga till nästa år!  

 

9. 

Under Övriga frågor vet jag ej vad som hände, tydligen gick proppen ur, alla var hungriga 

och törstiga. Natti … Natti!  

 

*** 
Vid ”protokollet” som ovan Harry K. 

 

 

Månm. 9-12 

 

 

PS. Ovanstående protokoll är nästan en ordagrann kopia av fjolårsprotokollet … säger detta 

något om utvecklingen i vårt lilla sällskap. Kanske kan sekreteraren träda tillbaka för gott? 

 

Ingmar Olsson och Ronald Lundgren bjöd rikligt på hembryggd Kölsch och Pilsner under 

kvällen som vi tacksamt avsmakade. Ingen betygsättning verkställdes! Kanske har vi här 

förklaringen till sekreterarens något vingliga hemfärd?  


