
 
PROTOKOLL fört vid månadsmöte med Sällskapet Oxhornet
tisdagen den 9 0ktober 2012 i föreningslokalen, Kungsgatan, Mariestad.
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§ 1.
Eftersom hr ordinarie ordf. icke var tillstädes utsågs Bengt Ryberg till att leda 
dagens förhandlingar, vilket han gjorde med sedvanlig ackuratess och stringens.
 

§ 2.
Till att föra dagens protokoll utsågs Bertil Ström enär hr ord. Sekreteraren inte 
heller fanns bland de närvarande.
 

§ 3.
Föregående månadsmötes protokoll upplästes (delvis) och lades till handlingarna. 
Detta möte lär, enligt sekreteraren, ha varit av en särskilt konstruktiv art.
 

§ 4.
Gästpresentation: tre gäster presenterade sig; Bengt Pettersson, Carlo Andersson 
och Mikael Hellström.
 

§ 5.
Månadens ölnyhet: Rye IPA från Lervig Aktiebryggeri i Norge. Detta var enligt 
de  flestas mening en god brygd som fick 6,4 i snittbetyg och det är att betrakta 



som högt. Det var dessutom ett bjudöl från hr kassören Douglas Gustafsson. 
Församlingen bugar.
 

§ 6.
Aktuell dartstatus: Detta trista ämne lades med omedelbar verkan till handlingarna 
eftersom ingen visste någonting om den.  
 

§ 7.
Kommande möte blir den 13 november då Rolf Gunnarsson och Thomas Frykén 
kommer att vara tjänstgörande hustomtar.
 

§ 8.
Surdegar. Äntligen skapades en ny sådan i och med att Mikael Hilmersson ännu 
inte fått nödbelysningen att fungera.
 

§ 9.
Projektredovisning. Julgransplundringsgruppen, ombyggnadsgruppen, 
kalenderkommittén, resekommittén, Åbroloppet, manskörsgruppen, 
forsränningsgruppen, gruppen för införskaffande av sammanträdesbord,
 och bildkavalkadsprojektgruppen. Inte mycket har hänt. Någon påstod att det 
mesta redan är nedlagt. Måhända är det så och det kanske var det som sekreterare 
Harry menade vara konstruktivt. Det enda jag med säkerhet vet är nedlagt är 
lådbilsracegruppen, och det var flera år sedan. 
 

§ 10.
Övriga frågor: På en fråga från Ronald Lundgren om klubben ställer sig positiv 
till en ölprovning med av honom inbjudna gäster, blev svaret ja. Det förutsattes 
troligen att det inte var de häktade som skulle komma.
 

§ 11.
Ny projektgrupp: Julbord på Forshems Gästgivaregård. Ansvariga är Tomas 
Carlsson och Ingemar Olsson.
 

§ 12.
Ingemar Olsson fick sitt ölglas, vilket inte kunde överlämnas vid föregående möte.
 

§ 13.
Ansökan om medlemskap har inkommit från Carlo Andersson. Faddrar blev Inge 
Andersson och Christer Haglund.
 

§.14



Ingemar Olsson presenterade sitt Vitöl (weissbier) av egen tillverkning. Snittbetyg 
5,7. Även detta var ett bjudöl varför församlingen återigen bugade djupt.
 

§15.
Avslutning. Ordf. tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet för avslutat.
 

 § 16.
Tomas Carlsson proponerade att mötet åter skulle öppnas, vilket skedde. Han 
föreslog då att en insamling av öllitteratur skulle företagas. Tomas vill gärna ha 
uppgift om boktitel, författare och helst även ISBN-nummer.
 

§ 17.
Mötet avslutades igen, denna gång definitivt.
 
 
 
  
 
Mariestad dag som ovan Justeras:
 
 
Bertil Ström
protokollförare
 
 

 


