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Protokoll fört vid Sällskapet Oxhornets månadsmöte den 13 november 2012 

  

 
Närvarande: Harry Kjellman Sekreterare, 1/1 närvaro 
  Douglas Gustafsson Kassör, 1/4 närvaro 
  Bengt Ryberg Revisor/Ordförande  
  Jan Österberg 
  Bertil Ström   
  Timo Alvila 
  Jan Karlsson 
  Jan Olof Karlsson   

Tomas Carlsson 
Peter Borg  Matvärd  

  Rolf Gunnarsson Lokalvärd 1/Suppleant 
  Thomas Frykén Lokalvärd 2 
  Ronald Lundgren Valberedning 
  Inge Andersson 
  Ingmar Olsson Öldoktorn   

    
Gäster:  Åke Almqvist Pensionerad golfpro 
  Bosse Johansson 
  Jan Olof Nyman 
 
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: 

 
Men då … kan det verkligen vara så illa att ingen av ordinarie befattningshavare orkat infinna 
sig till mötet i tid för att fullgöra sina förpliktelser … förutom då sekreteraren o han är ju inte 
precis känd för att närvara ofta.  
Nåväl, vi får väl skylla på Peter B. som släpat ner en hel köttgryta från Flen vilket har 
medfört att varken han eller sekreteraren hunnit med att berusa sig inför mötet. Fantastiskt 
god gryta och Lokalvärdarna hade också försett oss med gott Tjeckiskt öl samt provsmakning 
av månadens ölnyhet som var ett färsköl från Sigtuna Brygghus. 
  

TUSEN TACK TILL ER ALLA FÖR BÅDE MAT SOM BJUDÖL! 
 
Vill även passa på att bifoga en kort reserapport från klubbens gemensamma resa i österled, 
den s.k. Ålandskryssen med Wiking Lines Cinderella, den 21-22/11.  

 
Måste också passa på att tacka alla för era 
intresseanmälningar innan arrangemanget 
bestämdes. Det rörde sig om c. 25 anmälningar 
under halvårsmötet som sedan i verkligheten 
kokade ihop till 5 tappra resenärer.                                 
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Men inget ont som inte har något gott med sig. Nu fick vi 
egna kupéer i en halvfull buss samt massor med tid att 
umgås med vår trevliga kvinnliga chaufför, så än en gång 
tack för att ni inte ställde upp! 
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För övrigt kunde vi konstatera att Mannerströms Julbord var utsökt men att tiden nog satt sina 
spår i oss alla när det gäller förmågan att äta (förutom då Herr Ordförande som verkar vara 
bottenlös) En av oss försökte kompensera med att supa men det blev surt och sträng vattendiet 
under efterföljande dag. Betänkligt var också att intresset för kvinnlig fägring verkar vara på 
avtagande men Sören M. blev ändå antastad i matkön av en tatuerad madam så han blev 
tvungen att söka skydd bakom kamratgemenskapen. Slutet gott … Allting gott … Tror jag! 
 
Märkligt är också att man med tilltagande ålder inte orkar äta mer än för ett värde runt 60-70 
kr/person och då går inte ekvationen ihop sig för ett Julbord kostar runt 350 kr/person  och 
uppåt!  
 
Resan höll på att sluta riktigt illa för sekreteraren som redan under uppresan till färjan blev 
utsatt för ett inbrottsförsök av en ficktjuv med utländsk börd på Dinners i Arboga. Situationen 
räddades dock av Sten Åke S. genom ett resolut ingripande och uppbackad av våra 
människokännare Ronald L. o Sören M. Sekreteraren som skakat ”tass” med åsnan i Bremen 
var inte alls medveten om att det fanns sådana faror för liv och egendom i närheten.  
  

Nu till händelser under månadsmötet: 

 
1. Tillförordnad Ordförande Bengt R. öppnade mötet samt hälsade deltagarna varmt 

välkomna. 
 
2. Föregående mötesprotokoll godkändes och blev lagt till handlingarna.    
 
3. Under punkten kvällens ölnamnspresentation fanns ingen frivillig föredragshållare. 

 
4. Månadens ölnyheter presenterades av lokalvärdarna och var ett färsköl från Sigtuna 

Brygghus, 4,7 %. Ölet var inte mycket att ha trots att vi också blev bjudna på hela 
tillställningen av lokalvärdarna. Medelbetyget blev dock 5,4 beroende på att vissa av 
våra konnässörer envisades med att betygsätta med 7 – 8 or!                                                        
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5. När det var dags för kvällens Aktuella Dartstatus rörde sig det mesta om vem som 

kvalificerat sig för kvällens segeröl i synnerhet Tomas C. var påstridig! 
 

6. Inför nästkommande möte under december utsågs: Ronald L. och Sören M. till 
lokalvärdar! Vidare uppdrogs Bertil S. och Ingmar O. att anordna en Julölsprovning  
i detta sammanhang.   

 
7. Under surdegar/rosor o andra påhopp fanns inget att rapportera annat än att det kunde 

spåras en viss saknad av surdegar inom församlingen, får nog försöka hitta något att 
klaga på, exempelvis alla levnadsbeskrivningar som saknas. Det blir till att fatta 
pennan pöjkar. I ett svagt ögonblick har ju även Peter B. lovat bistå Er med sina 
sakkunskaper.      

 
8. Under projektredovisningen konstaterades efter div. handgripligheter att 

nödbelysningen i lokalen inte fungerar. Detta måste väl i alla fall rendera i en surdeg 
på Mikael H. Man redogjorde även för stundande Forshemsresa samt Ålandsresa!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
9. Under övriga frågor beslöts att Tomas C. skall tilldelas ett ”postumt” omnämnande 

för att han tidigare skänkt en svensk flagga på mässingsstång till vårt konferensbord. 
Tomas hade även ombesörjt att klubben investerat i nya ”pilset” för att reparera och 
utöka befintlig arsenal. Vi fick noggranna förhållningsregler men nu tror jag dock att 
under ölens påverkan var det inte mycket som föll i god jord! 

 
10. Mötet förklarades avslutat vid 20-tiden efter 43 minuters effektiv mötestid och sedan 

serverades den Borgska köttgrytan, vi åt upp en hel 12-liters kastrull och då hade vi 
ändå separata potäter och grönsaker, därefter vidtog det numera obligatoriska 
Dartspelet av en skara vilt fäktande entusiaster! 

 
Kvällens visdomsord kan jag inte minnas! 

* * * 
Beverly Hills 2012-11-23 

Er tillgivne sanningssägare Harry K. 
 
Mån. 11-12 
 
 

                                                            


