Protokoll från styrelsemöte BNÖ 15 februari 2012 kl 18.30-20.30
Fatbursgatan 29 

Närvarande: Pelle Olsson, Johan Theodorsson, Ulla Andersson, Marina Granlund, Eva Graus och Sara Eriksson.
Frånvarande: -

1. Mötesordförande: Pelle
    Mötessekreterare: Ulla (de första 4 punkterna), sedan Sara 	

2. Dagordningen godkändes.

3.  Protokoll 
Protokollet från 11 jan justerades. 
 
4. Ekonomi 
a) Ekonomisk rapport
Summa tillgångar 49510 kr
 
b) Rapport om medlemsantalet:  71 st

5. Rapporter om berättarverksamheter

a) Stockholms stadsmuseum. 
Datum i vår 23/2, 29/3 Tid:18.00-19.00 Fritt inträde
Kultutnämnden har beviljat 26 000! + 6000 från stadsmuseet. 
Pga detta kommer alla berättare få ett arrvode 1500 kr och arbetsgruppen få ersättning. 

b) Världsberättardagen 20/3 2012 Stockholms stadsmuseum
Barnberättande på dagen i Tessinsalen 13-15. Det kommer att vara gratis. 
På kvällen för vuxna (och stora barn) 18-20 på Hyllan. Entré 50 kr (kaffe och smörgås ingår) Här är 19 berättare anmälda och arbetsgruppen har beslutat att de vill att alla som vill ska vara med. Detta innebär 6 minuter vardera. En utmaning!
Berättarna behöver inte betala inträde men stadsmuseet bjuder på kaffe och smörgås till dem. 
Affischer kommer att fixas. Johan mailar angående detta. 
BNÖ har ca 2000 kr i omkostnader.     

c) Kafé Klavér 
Hittills i vår: 18 jan 39 i publiken, 9 feb 39 i publiken  
 
d) Berättarslam 28 april 2012 kl 13-17 på Historiska 
Arbetsgrupp: Pelle, Kerttu, Sara, Jörgen, Catarina.
Vi kör med de regler som vi har haft förut. Pelle skickar upprop till medlemmar att delta.

e) Ljungby. 
Kom ihåg att boka tågbiljetter och om ni vill ha fler hotellnätter.

f) Berättarnas torg start 25 juni
Har inte fått svar ang projektpengar ännu.

g) Mäster Olofsgårdens kulturnatt 21/4 kl 18-24
Pelle anmäler vårt intresse att delta med berättande.
Johan kollar med Filippa Norman (projektledare) om vi även kan delta med berättande på Stadsmuseet under kulturnatten.  

h) SM Berättarslam i Nynäshamn
Jörgen Bodner som har en projekttjänst i Nynäshamn är intresserad av att BNÖ anordnar SM i samarbete med Nynäshamns kommun någon gång i slutet av sommaren. 
Han håller också i två berättarcaféer i vår i Nynäshamn; 14 mars och 11 April klockan 19.00

6. Årsmötet 2012 19 feb kl 16.00
Fritidshemmet på Mäster Olofsgården 
Jörgen har sagt att han kan vara ordförande. Sara kan vara sekreterare. 
Sara fixar med kaffe och te-grejer + bubbelvatten.

I budgeten; Fabula-rabatter. Vi beslutar att förorda till årsmötet att denna punkt får kvarstå som den var det föregående året. Det ger ett mervärde av medlemsskapet till medlemmarna i BNÖ. 

7. BNS Årsmöte i Göteborg 25/3
Johan utses till vår representant på mötet. Han är nominerad till den nya styrelsen. Vi är så stolta...

8. Övriga frågor 
a) Gilla BNÖ på Facebook och skicka vidare med arrangemangstips.
b) Medelhavsmuseet. Frågan bordlades tills vidare.

9. Kommande möten
Nästa styrelsemöte blir 12 mars 19-21 hos Eva, Fatbursgatan 29

10. Mötet avslutades. 


Sekreterare: Sara Eriksson		Ordförande: Pelle Olsson 


