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ill dagens logemöte hade 68 bröder checkat in och alla var glada och såg fram emot dagens 

aktiviteter i form av mat och föredrag. 

Att betala med Swish för maten och att samtidigt kunna betala för öl eller drinkar i baren var 

en ny och bra variant. Som bevis för att man har betalt för öl eller drink erhålls ett kort, som då 

lämnas som betalning i baren. 

Öm Claus Öberg öppnade mötet och redogjorde för utrymningsvägar, brandsläckares placering, att 

ficklampor finns i samtliga pulpeter.  

Vid utrymning och personkontroll är det närvarolistan vid ankomst som gäller i logesalen, medan 

”matlistan” gäller i matsalen. Detta ifall någon lämnar efter mötet och inte stannar för att äta mat. 

 

ÖM meddelade att dagens insamling av pengar tillfaller ”Navet”. 

Anders redogjorde för ballotering boxens uppbyggnad och design. 

Han fortsatte med att detaljerat förklara hur ballotering ska gå till och att runda kulor betyder att 

”svaret” är ja medan fyrkantig tärning betyder nej när nya bröder ska antas till logen.  

Minst sex bröder måste ballotera för att ett godkänt resultat ska kunna uppnås. 

Han förklarade också att 80 % ”ja” (kulor) gäller för att broder ska bli antagen. 

Betyder att om tio bröder balloterar och det finnas åtta kulor och två tärningar i boxen så är det ett 

”ja”. 

Undermästaren och Bevakande broder kontrollerar hur många bröder som balloterar och sedan 

kontrollerar de också att antalet kulor och tärningar stämmer med antalet som har balloterat. ÖM 

gör så en sista kontroll innan ett beslut kan meddelas. 

 

 
En kula för mycket och det blir mindre kul 

Vid dagens ballotering för två nya bröder blev det en kula mer än antalet balloterande.  
ÖM misstänkte starkt att en broder medvetet lagt två kulor i boxen och tog den misstänkta brodern 
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ut ur logesalen för en avstämning. 
Brodern nekade men blev tillsagd att inte göra någon mer ballotering.  
Men han gjorde ändå en ny ballotering trots ÖM’s tillsägelse. 
Slutresultatet av balloteringarna blev att båda de nya bröderna nu är invalda i logen. 

Protokollsekreteraren läste utvalda stycken ur föregående protokoll, som sedan godkändes. 

Finanssekreteraren av rapporterade att ca 10 000 kr inkommit i form av medlemsavgifter samt att 
allt var överfört till skattmästaren. 

Skattmästaren äskade godkännande för ett antal utgifter som ett antal bröder hade haft med 
färgband och annan administrativ utrustning. 

Kaplanen läste upp en prosaisk dikt vid namn ”Fotspår” som broder Mats Tropp hade sammanställt 
och lämnat till Kaplan. 

Bengt Levinsson hade överlåtit till ÖM tacka för sin uppvaktning i samband med sin 70 års dag. 

Dagen middag bestod av en mycket god fiskpudding med dillsås och gröna ärtor. Till kaffet fanns en 
kaka med chokladsträngar ovanpå. 

 

 

 
Övermästaren tar täten i matkön 

Någon administrativ miss i incheckningen och val av konjak till ett antal bröder innebar att 

”Klubbmästeriet” plötsligt erbjöd drabbade bröder ett glas med konjak i samband med kaffet. 
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Hovmästare Håkansson dukar fram ärtor 

 

 
Titeln på aftonens föredrag 

Dagens föredrag handlade om vikten av ”Frisk Tandvård”. 
Tandläkare tillika, UM, Berndt-Göran Isberg var kvällens föredragshållare. 
Berndt-Göran arbetar på ”Folktandvården i Varberg”. 
Han berättade ingående om fördelar av en tandvårdsförsäkring. Detta för att minimera dyra 
tandvårdsräkningar om plötsliga behov om större lagningar av tänder uppkommer. 
Ett flertal frågeställningar lyftes av bröder kring kostnader för olika åtgärder vilket UM gav klara och 
tydliga svar på. 
Rekommendationen var tydlig! Vi bör ta en försäkring i ”Frisk Tandvård inom Folktandvården. Den 
gäller på Folktandvården i hela Sverige. 
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Föredragshållaren Undermästare Berndt-Göran Isberg 

 

 
Glada och koncentrerade bröder lyssnar på föredraget 

 


