Berättarnätet Öst
Styrelsemöte 2017-03-19
Närvarande:
•
Pelle Olsson
•
Karin Hultenheim
•
Marianne Engström
•
Olle Johansson
•
Punkt 18: Jörgen Bodner
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
•
Till ordförande valdes Karin och sekreterare Olle
2. Fastställande av dagordning
•
Dagordning godkändes enligt förslag
3. Justering av förra styrelseprotokollet
•
Justerade protokoll förelades för möten 2017-01-17 och 2017-02-15.
Protokollen lades till handlingarna.
4. Ekonomisk rapport
•
95 kkr på bank, 68 kkr på plusgiro
•
Medlemsstatistik - 77 medlemmar har betalt (eller sponsrats) än så länge,
en del nya medlemmar, en del gamla som inte betalt
Pelles rapport lades till handlingarna
5. Uppföljning av BNÖs årsmöte
•
Arbetsfördelning mellan styrelsemedlemmar -– Ingen förändring förutom nya
personer på ordförande- respektive webbredaktörsposterna.
•
•

•
•

Mailadresser:
Lägg upp officiella adresser:
◦
Styrelse@berattarnat-ost.se -> Karin
◦
info@berattarnat-ost.se -> karin, olle
◦
ordforande@berattarnat-ost.se -> karin
◦
Olle pratar med Jörgen om hans personliga adress
Årsmötets eventuella förslag och uppdrag till styrelsen
◦
Inga förslag inkom, inget att uppfölja
Annat
◦
Inget annat

6. Berättarverksamheter: rapporter och planeringar
•
a) Under Kastanjen berättarkvällar
◦
Fortsätter som vanligt
◦ Arbetsgrupp: Pelle, Marianne, Bosse, Lisa
◦ Beslut: Deltagare i Karins berättarkurser går in gratis
•
b) Livrustkammaren - Världsberättardagen

•

•

•

◦
Marianne rapporterade inför dagens event
◦
Var ska vi vara 2018? Livrustkammaren är stängd
◦
Vi är inbjudna 2019 igen
◦ Beslut: Vi betalar 100 kr per talare till Läkarmissionen
c) Berättarnas Torg
◦
Arbetet fortgår enligt plan
◦ Arbetsgrupp: Pelle, Marianne, Johan
d) Berättargrupper
◦
Memore: Fortsätter som förr
◦
Nya berättargruppen: Fortsätter
◦
Allmän diskussion om stimulans till nya grupper
e) Annat berättande
◦
Dice Café: Idé om kväll på spel-tema

7. Projekt: rapporter och planering
•
Interkulturellt berättande: Pågående projekt, Nya Berättargruppen och
deltagarna i den pågående berättarkursen med språkstöd deltar vid föreningens
arrangemang, och träffar föreningens berättare. Karin håller i projektet.
•
Andra projekt:
◦
Inga projekt
8. Kurser: rapporter och planering
•
Grundläggande kurs i muntligt berättande med språkstöd: Del av Karins
projekt Interkulturellt berättande.
•
Improvisationsteater: Uppdrag från årsmöte 2016 att undersöka eventuellt
samarbete med en improvisationsteater. Karin har tagit kontakt med
Improvisation & Co. http://improco.se
◦
Föreningen inventerar tre improteatrar: Improvisationsstudion,
Stockholms Improvisationsteater, Improvisation & Co
◦ Beslut: Vi går på några föreställningar och utvärderar på egen hand,
tar upp frågan vidare på nästa möte. Marianne ansvarar.
•
Andra kurser:
◦
Berättareftermiddag: lördag/söndag: Olle tar fram förslag till nästa
styrelsemöte
◦
Pelle håller kurs på Åsa Folkhögskola i sommar
9. Hemsida och sociala media: rapporter och planering
•
Hemsidan förändras löpande. Olle är ansvarig och jobbar tillsammans med
ett team bestående av Jörgen och Johan som bidrar vid tillfälle och behov.
•
Föreningen har nu Twitterkonto
•
Facebook: 148 likes
10. Lokaler: Behov och planering
•
a) Scenberättande: Lokaler tillgodosett
•
b) Berättargrupper: mer permanent lokallösning saknas
•
c) Annat berättande: Organiseringen av berättarkurserna med språkstöd
påverkas stort av tillgången på SFIs lokaler, och saknar lokal för möten med
enskilda kursdeltagare.

◦
◦

Vi saknar lokaler. Mäster-olofsgården är väldigt uppbokade.
Beslut: Karin kollar upp tillgång till lokaler för föreningar i
Stockholms Kommun

11. Rapport och aktuellt från BNS
•
a) Årsmöte i Simrishamn: 24-26 mars
◦
Karin och Marina åker
•
b) Inget annat
12. Rapport och aktuellt från FEST
•
Beslut: Punkten utgår i fortsättningen då det är en del av BNS rapportering
13. Uppföljning av BNÖs nominering till årets berättarförening
•
Avgörs på BNS årsmöte i Simrishamn. Vi håller tummarna!
14. Uppföljning av tidigare frågor
•
Mytmaraton: Marina och Johan.
◦ Beslut: Vi stryker punkten tills den kommer upp igen
15. Nya idéer
• Scenkonstmuséet: Marianne har spanat. Dom har en hörsal vi kanske kan
använda.
16. Övriga Frågor
• Swish: Olles telefonnummer används
•
Informationsmaterial:
◦ Flaggor: Beslut om att beställa 2 stående flaggor med föreningens
logga och webbaddress. Olle ansvarig.
◦
Evenemang: Världsbiblioteket – Programserie om myter och berättelser.
17. Nästa styrelsemöte
•
24 april kl 16 på Under Kastanjen
18. BNÖs deltagande i Stockholms Kulturnatt
• Beslut: Jörgen adjungeras med närvaro- och yttranderätt under denna
punkt
•
Jörgen föredrog status i planering och aktiviteter för Kulturnatten på Teater
Pero.
19. Mötet avslutas
•
Ordförande avslutade mötet
Vid protokollet

Justeras

Olle Johansson
Sekreterare

Karin Hultenheim
Ordförande

