Berättarnätet Öst
Styrelsemöte 2017-06-29
Under Kastanjen kl 16.00-18.00
Närvarande:
Karin Hultenheim
Marianne Engström
Pelle Olsson
Olle Johansson
Jörgen Bodner (punkt 18)

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Karin och Olle
2. Godkännande eller komplettering av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor
3. Förslag att adjungera Jörgen Bodner med närvaro- och yttranderätt under
punkt 18
Godkändes
4. Justering av förra styrelseprotokollet 2017-05-16
Protokollet Justerades

5. Rapporter och frågor
a) Ekonomi
53.982 plusgiro och 95.530 kronor på bankkontot
Detta innan utbetalningar för Berättarnas Torg
b) Medlemsstatistik
85 medlemmar inklusive 10 ungdomar och gratismedlemmar som ej betalar
6. Förslag på gratis medlemskap nästa år, för dem som gått kursen
grundläggande muntligt berättande med språkstöd
Beslut: Första året är gratis medlemsskap för deltagare i föreningens
kurser för nyanlända i samverkan med SFI
7. Se över nuvarande regler kring resebidrag för medlemmar
Nuvarande bidrag är för direkta reskostnader (tåg, buss etc), inte annat
Beslut: Pelle gör nytt förslag på regelverk för stöd för medlemmar
8. Berättarverksamheter inom BNÖ: Rapporter och planeringar
a) Under Kastanjen - inget nytt, allt väl i arbetsgruppen

b) Världsberättardagen - bordlägges till det är aktuellt
c) Berättarnas Torg - pågår
d) Berättargrupper
•
Memore fortsätter, Caradonna jobbar vidare.
•
Framgångsrikt framträdande för Caradonna på Restaurang Cirkeln i juni.
e) Vandrande Berättarkafé
•
Berättargrupp på olika kaféer runt om i stan som en del av verksamhet för
nyanlända
f) Förslag från ABF/Restaurang Cirkeln
•
Restaurang Cirkeln är öppen för nya föreställningar, kanske varje vecka
•
Karin diskuterar vidare förutsättningarna för föreningens medverkan
g) Berättarverksamhet för barn
•
Karin har format en grupp som vill jobba med verksamheten
•
Oklart vad målet är, men det dyker nog upp på vägen
h) Annat berättande
Inget
9. Projekt: Rapporter och planeringar Interkulturellt berättande
a) Nuvarande projekt
- Pågår: Kurser, Caradonna, Nya grupper - fortsätter året ut (se tidigare
rapporter)
b) Utveckling av projektet
- Möjligt samarbete med Stadsbiblioteket och Kulturhuset Fanfaren, Farsta
- Bidrag från Stockholms kommun och ABF kommer troligen att upphöra
2018
10. Kurser: Rapporter och planeringar
a) Grundläggande kurser i muntligt berättande med språkstöd
- om det är möjligt: två kurser i muntligt berättande med språkstöd i höst
- kort rapport om metoden till webben
b) Berättareftermiddag lördag/söndag
- Idé: Folk inom kyrkan kan vara inpressade
- Beslut: Olle går vidare och kör igång enligt förslag
c) Utbildningsstruktur/plan
- Prova-på-berättartillfällen - två timmar - en eftermiddag, en kväll, Karin
håller i övningarna
- Karin har utvecklat:
- Kurs i grundläggande muntligt berättande 4 * 4 timmar
- Nivå 2 - 8 * 4 timmar
- Beslut: Karin återkommer med färdig förslag på plan, med innehåll,
målgrupp och syfte
d) Inventering av improvisationsteatrarna genom ”prova på”:
Improvisationsstudion, Stockholms Improvisationsteater,
Improvisation & Co - bordlägges till nästa styrelsemöte
e) Andra kurser
- Pelle har kurs på Åsa Folkhögskola, Nästan fulltecknad.

11. Hemsida och sociala media: Rapport och planering
- Rapport, inga beslut
12. Lokaler för berättargrupper och annat berättande: Rapport och planering
a) Fortlöpande arbete pågår med att hitta kompletterande lokaler
b) Marianne / Bullkyrkan - Mäster Olofsgården har lämnat lokalen, så den utgår
från listan på möjliga lokaler
13. BNS: Rapporter och planeringar
- Inga rapporter
- Berättarslam SM i Karlskrona i oktober, Jörgen Bodner är projektledare, BNS
halvårsmöte
14. BNÖ, årets berättarförening, vad innebär det för BNÖs verksamheter?
- Hur stöder det vår verksamhet?
- Firandet sker på Berättarkväll på kastanjen - chokladbjudning och efterfest, 15
minuter inledning
15. Nya idéer
a) Berättargruppernas önskan att framträda
b) Se en föreställning vid en improvisationsteater, bjuda in medlemmar
c) Engelsk berättarkväll/eftermiddag
d) Föreställning med gemensamt tema
e) Starta berättarkafé i Uppsala
Diskussion i alla punkter fortsätter under höstens styrelsemöten
16. Övriga frågor
a) Olles förslag om medlemsvärvning och mål - bordlägges tills nästa möte
b) Ansökan om resebidrag från Marina Granlund
Beslut: Anslag för resa till Ljungby berättarfestival avslås, Anslag om 500:- för
berättarfestival i Indien godkännes mot underlag.
17. Nästa styrelsemöte
21 augusti 17-20, försök hitta lokal
18. Kulturnatten
a) Program
b) Publik
c) Erfarenheter
d) Kontakten med Stockholms stad
e) Diskussion
f) Slutsatser
Erfarenheter
- Fläktarna behöver komma igång
- Kanske separat ljud/ljustekniker
- Bättre koll på hur många som är i olika delar av lokalen - av utrymningsskäl

- Förtydliga att folk inte går under berättelser
- Förtydliga att domare ska stanna under hela slammet och tala om hur lång tid
- Förbered berättare på att folk kommer och går.

19. Mötet avslutas
•
Ordförande avslutade mötet
Vid protokollet

Justeras

Olle Johansson
Sekreterare

Karin Hultenheim
Ordförande

