
Mötesprotokoll 2012-01-25 hos chokladpralinen.

Närvarande: Chokladpralinen, Allvetaren, Sangan (senare kallad Flabbet), Nyckelpigan, 
Skäggdoppingen, Yoda, Morsan, Lillpojken, Ulla-Bella, Nordskan

Även närvarande var dagens PRYO-elev, en trevlig och välartad gosse.

§1 Mötet förklarades öppnat av ordföranden.

§2 Till mötets ordförande valdes Sangan.

§3 Lillpojken valdes till sekreterare.

§3b Till justerare valdes Nyckelpigan.

§4 Kallelsen godkändes av mötet.

§5 Med justeringar godkändes dagordningen.

§6 a) Skäggdoppingen valdes till klubbmästare

b) Lillpojken valdes till sekreterare

c) Ständig chaufför = Johnny Sjöström

§7 Kassörens redogörelse: Morsan tror att kassan innehåller på ett ungefär 3972 SEK 
(kassan är väl inlåst, även vid mötestillfället i ett djupt kassaval på Ulla-Bellas kontor) 
och exakt 400 kr som kom in som sen medlemsavgift under kvällen.

§7 ½ En hälsning från Kristian Svalin hade kommit till mötet. Vem fan är det? 

Ännu en hälsning lästes upp från Ölen. Ett väl genomarbetat och väl framfört stycke!

PRYPO-eleven uppvisade målsmans godkännande som bekräftade hans ansökan. För 
frågor ring Maguerite 0492-40190.

Chokladpralinen stod för underhållningen: synonymer på whiskeysorter. Mycket 
trevligt. PRYO-eleven höll med vissa svårigheter koll på räkningen och vinnaren blev 
Yoda. 

§8 Medlemsavgiften fastställdes till 400 SEK för nästkommande verksamhetsår.

§9 Sangan gick igenom verksamhetsberättelsen för år 2011. Spontana applåder uppstod 
efteråt.

§10 Övriga frågor

Lillpojken framförde önskemål om att ändra ordförandets namn till ”Flabbet”. Mötet 
antog snabbt förslaget.

Chokladpralinen har tagit sig stora friheter med sitt smeknamn. Det är nog nu. 
Uppsträckning av Chokladpralinen skedde.



Sammanställning från Ölens sammankomst delades ut av PRYO-eleven.

Angående PROVNINGSPROTOKOLL så gäller det att lämna in sammanställning på 
provningar. (Nyckelpigan påpekar att detta gäller även Ölen och Molodavitchka). Till 
stadgarna antas att senast 6 veckor efter provningstillfälle ska sammanställningen och 
provlapparna lämnas till ordförande och till vice ordförande. Bötessumman fastställdes 
till 50 kr per vecka. Ölen kommer undan med en varning och Molodavitchkas straff tas 
beslut om vid nästkommande möte.

Uppsträckning: alla ska skicka de fotografier som finns bevarade till Yoda. Skärpning. 
Alla möjliga tips och andra godheter går att tillföra till forumet. Medlemmarna bör bli 
mer aktiva på forumet. Vid problem med inloggning, tag kontakt med Yoda.

Jubileum – efter diskussion kom vi fram till att vi i år firar vi ett högtidligt 5-
årsjubileum. Alla medlemmar i föreningen bör till nästa mötestillfälle ta fram ett 
förslag var på hur vi ska fira vårt 5-årsjubileum. PRYO-eleven tar fram två förslag och 
PRYO-eleven tar även fram Lillpojkens förslag (Lillpojken har lärt sig att delegera i sitt 
nya yrke).

Det finns en viss besvikelse på grund av att missförstånd har uppstått i och med fallet 
med en ny ansökan inkommit eller inte har inkommit, Ulla-Bella tar över Ölens och 
Nyckelpigans ansvar.

§11 Beslut togs att nästa möte hålls hos Lillpojken den 5/6-2012.

§12 Provningen startade med ett välsmakande resultat. Även en underbart tillagad middag 
serverades.

§13  Som avslutning på mötet hölls omröstning om antagandet av PRYO-eleven. Ansökan 
bifalldes och omröstning om hans namn hölls med resultatet: PRYON. PRYO-eleven 
informerades om reglerna för byte av namn. 

Ordföranden valde sedan att avsluta ett lyckat och glatt möte.
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