Styrelsemöte BNÖ

Berättarnätet Öst
Styrelsemöte 16 maj
Närvarande:
Karin Hultenheim
Pelle Olsson
Marianne
Olle Johansson
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Karin Hultenheim valdes till mötesordförande, Olle Johansson till mötessekreterare
2. Godkännande eller komplettering av dagordningen
Den förelagda dagordningen godkändes.
3. Justering av förra styrelseprotokollet 2017-04-24
Protokollet justerades
4. Rapporter och frågor
a) Ekonomi
b) Medlemsstatistik
5. Berättarverksamheter inom BNÖ: Rapporter och planeringar
a) Under Kastanjens program i höst
September 21: Berättarkväll
Oktober 17: Berättarkväll
November 8: Berättarkväll
December 6: Berättarkväll
b) Världsberättardagen
c) Berättarnas Torg
d) Berättargrupper
e) Annat berättande
6. Kulturnatten
a) Program
b) Publik
370 besökare enligt Jörgen Bodner

c) Totala kostnader, summerade eller kalkylerade
Utbetalt 7021 + 1464 kr = 8.500
d) Eventuella arvoden
Beslut:
Pelle Olsson ersätts för reskostnader om 1.464 kr
Jörgen Bodner ersätts som projektledare med 2.000 kr
e) Diskussion
Beslut: Jörgen Bodner bjuds in till kommande styrelsemöte för
gemensam utvärdering
Styrelsen tackar alla medverkande till ett fantastiskt evenemang!
7. Projekt: Rapporter och planeringar
a) Interkulturellt berättande
Projektet pågår enligt plan
8. Kurser: Rapporter och planeringar
a) Grundläggande kurser i muntligt berättande med språkstöd
Pågår nu, uppvisning 7 juni 13.30 - 14.15 - fika. Alla får komma, först till kvarn,
anmälan till Karin - begränsat antal platser
b) Berättareftermiddag lördag/söndag
Olle återkommer, inga uppdateringar
c) Utbildningsstruktur/plan
Karin rapporterade om pågående arbete.
d) Inventering av improvisationsteatrarna genom ”prova på”: Improvisationsstudion,
Stockholms Improvisationsteater, Improvisation & Co.
Improvisationsstudion har ingen besökt, vi fortsätter inventeringen i höst
e) Andra kurser
Inga kurser planerade
9. Hemsida och sociala media: Rapport och planering
Arbetet pågår som vanligt, fokus läggs nu på Berättarnas torg

10. Lokaler för berättargrupper och annat berättande: Rapport och planering
Karin jobbar med inventering. Arbetet fortsätter
11. BNS: Rapporter och planeringar
a) Årsmöte i Simrishamn 24 - 26 mars
Karin rapporterade från Berättarnätet Sveriges årsmöte.
BNS har startat arbetsgrupp för att jobba med Kulturskoleutredningen. Jörgen
Bodner från BNÖ ingår.
Karin informerade om Simrishamns Kommuns kortspel “More than one Story”.
Information finns på http://www.simrishamn.se/mtos
b) Annat
12. BNÖ, årets berättarförening, vad innebär det för BNÖ?
a) Verksamheterna
b) Prispengarna
Beslut: Den 21:a september gör vi ett 15 minuters jubileum, Pelle pratar med gruppen.
Karin och Olle tar fram förslag till nästa styrelsemöte.
13. Nya idéer, hur gå vidare?
Blandade idéer:
Berättargrupperna vill framträda.
Gå och se improvisationsteaterns föreställning, bjuda medlemmar
Engelsk berättarkväll/eftermiddag - kalla till förberedande möte
Föreställning med gemensamt tema
Styrelsen beslutar att ge styrelsen i uppdrag att komma fram med nya idéer
14. Övriga frågor
a) Sagornas Skog/Marina - vi återupptar diskussionen senare.
b) Höstaktivitet - Barn & Ungdomsberättande - vi behöver förhålla oss till det.
Beslut: Karin organiserar ett möte “Barn- & Ungdomsberättande - erfarenhetsutbyte"
15. Nästa styrelsemöte
29 juni kl 16.00 - 18.00
16. Mötet avslutas
Karin avslutade mötet.

