Berättarnätet Öst
Protokoll från styrelsemöte
Måndag 21 augusti klockan 17.00-20.00 på Kafé Rival
Närvarande:
Karin Hultenheim
Marianne Engström
Pelle Olsson
Olle Johansson
Marina Granholm

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Karin och Olle valdes
2. Godkännande eller komplettering av dagordningen
Dagordningen godkändes
3. Justering av föregående styrelseprotokoll 2017-06-29
Beslut: Bordlades till nästa styrelsemöte
4. Rapporter och frågor
a) Ekonomi
Innestående medel: Bank 95.530 kr, plusgiro 4.789 kr
b) Medlemsstatistik
88 medlemmar, varav 9 icke betalande,
5. Medlemsrekrytering
Olle skrev i mail till styrelsen i Juni 2017 om ett behov av ett övergripande mål.
Anteckningar från diskussionen:
- Närradiotillstånd, podcast - kanske
- Ungdomsgårdar
- Berättarnät Kronoberg har runt 100 medlemmar
- Samverkan med andra föreningar - Hembygdsföreningar,
naturskyddsföreningen, Valdemarsuddes vänner etc
- Jobbar vidare med berättarceller och berättargrupper
Beslut: Inget beslut fattades under punkten, diskussionen fortsätter
6. Översyn av nuvarande regler kring resebidrag för medlemmar
Beslut: Resebidrag för reskostnad utgår med upp till 500 kr till medlem som reser
till berättarevenemang i Sverige eller utomlands om resan inte betalas på annat
sätt. Kvitton ska redovisas. Bidrag ska godkännas av styrelsen helst i förväg eller
inom rimlig tid.

7. Berättarverksamheter inom BNÖ: Rapporter och planeringar
a) Under Kastanjen
- Startar 21 september, pågår enligt planerna
b) Världsberättardagen
- Ingen lokal under 2018, därefter återigen Livrustkammaren, möjligen
stadsmuseet, tema 2018 är okänt
- Beslut: Marianne och Marina letar förslag på lokaler
- Tema för 2018 är “Wise fools"
c) Berättarnas Torg 2017
- Marknadsfördes i lokalradion, många lokaltidningar, Lars Epstein i DN och på
sociala media
- Rekordpublik 139 personer i genomsnitt
- 972 besökare totalt på 7 kvällar
d) Berättargrupper
- Caradonna har jobbat fram till 18 juni, därefter sommaruppehåll
- Memore har sommaruppehåll
e) Restaurang Cirkeln
- Har haft stängt, diskussion fortsätter
f) Berättareftermiddag lördag/söndag
- Tyvärr har lokalen - Lärgården - fått problem med tillgänglighet på helger
och kvällar, så evenemanget måste antingen vänta eller byta lokal. Olle jobbar
vidare.
g) Berättande för barn
- Karin kallar till möte för ett antal intresserade personer
h) Annat berättande
- Vandrande berättande - Karin berättade om några sommarvandringar med
nya berättargruppen

8. Projekt: Rapporter och planering
a) Interkulturellt berättande
- Pågår enligt planering
9. Kurser: Rapporter och planering
a) Prova på
- Ansökan inlämnad till ABF
b) Grundläggande kurser i muntligt berättande med språkstöd
- fortsätter
c) Utbildningsstruktur/plan

- Karin återkommer senare med plan
d) Inventering av improvisationsteatrarna genom ”prova på”:
Improvisationsstudion, Stockholms Improvisationsteater,
Improvisation & Co.
- Beslut: Karin jobbar vidare med att försöka få till en “prova på” som riktar
sig till föreningens medlemmar, föreningen betalar för medlemmarna
e) Andra kurser
- Inget togs upp under denna punkt

10. Hemsida och sociala media: Rapport och planering
- Facebookinlägg når runt 200 läsare
- Webben fortsätter som förut
11. Lokaler för berättargrupper och annat berättande: Rapport och planering
a) Egen lokal
- Karin jobbar vidare
b) Bullkyrkan
- Inga nyheter, Marianne undersöker vidare
12. BNS: Rapporter och planeringar
a) FEST
- Marina rapporterade om FESTs EU-projekt
- Beslut: Publicera information om FEST-projektet på BNÖs facebook-flöde.
Utfört under sittande möte.
b) Annat
- Marina bad BNÖ informera om SM Berättarslam 2017 i Karlskrona och BNS
medlemsmöte
- Läs om Kulturrådets referensgrupper på BNS webb, lägg upp på flödet
13. BNÖ, årets berättarförening inför Under Kastanjen 2017-09-21
Allt klart inför berättarkvällen - litet firande på mötet. Karin och Pelle inleder med
en återblick och läser upp motiveringen.
14. Nya idéer
a) Se en föreställning vid en improteater, bjuda in medlemmar under hösten
- Se tidigare punkt
b) Engelsk berättarkväll/eftermiddag
- Ingår i Olles berättareftermiddagar
c) Fortsatt diskussion kring en föreställning med gemensamt tema
d) Ta ställning till att eventuellt starta berättarkafé i Uppsala
- Punkten lämnas tills vidare
e) hemma-hos-berättande
Diskussioner fortsätter under höstens möten

15. Övriga frågor
Inga övriga frågor

16. Nästa styrelsemöte
Den 18 september kl 17-19, Café Rival, Södermalm, Stockholm

17. Mötet avslutas
•
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras

Olle Johansson
Sekreterare

Karin Hultenheim
Ordförande

