Berättarnätet Öst
Protokoll Ordinarie styrelsemöte 2018-02-13
Under Kastanjen kl 16.00-18.00

Närvarande:
•
•
•
•

Marina Granlund
Marianne Engström
Pelle Olsson
Olle Johansson

Jörgen Bodner adjungeras till styrelsen under punkt 17 och 18

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
•

Pelle valdes till ordf, olle sekr

2. Godkännande eller komplettering av dagordningen
•

Godkändes enl förslag

3. Adjungering till styrelsemöte
Förslag att Jörgen Bodner och Johan Theodorsson adjungeras med närvaro- och yttranderätt under
punkterna 17 Skärgårdsberättande och 18 Kulturnatt Stockholm.
•
Adjungerades Jörgen Bodner (Johan var inte närvarande)

4. Justering av föregående styrelseprotokoll 2018-01-17
•

Bordlägges då mötesordföranden inte är närvarande

5. Medlemmar, statistisk rapport
•
•

58 pers har betalat 2018 års avgift,
Olle och Pelle skickar ut påminnelse!

6. Ekonomi, rapport
•
•

Plusgiro 64 476 kr
Bank 45 430 kr

7. Ansökningar om resebidrag
•
•

Kerttu Jukela har ansökt om bidrag för Ammarnäs. Bifalles.
Marina Granlund får resebidrag för Ljungby Berättarfestival.

8. Hemsida och sociala medier, rapport, och ansvarig under 2018
•

Olle erbjuder sig att fortsätta med hemsida och sociala medier under 2018
utanför styrelsen

9. Inför årsmötet: fördelning av tiden (formalia, diskussion och
därefter konstituerande styrelsemöte), fördelning av praktiskt
•
•
•

Olle hämtar nyckel på mäster-olofsgården
Marina - plastmuggar, dricka, något att äta, frukt
Blommor till avgående, Karin

10. Pågående och planerade berättarverksamheter genom BNÖ
a) Berättarkvällar Under Kastanjen
•
Inget att rapportera från arbetsgruppen
b) Firande av världsberättardagen
- Pilgrimscentrum Tyresö tisdag 20 mars
•
Öppet från 17 - fiket, Mässa kl 18-18:30, Världsberättardagen 19-20:30
•
Soppa och fika serveras gratis
• Marknadsföring: Olle hjälper till
• Beslut: Marina är ansvarig för evenemanget
• Beslut: Beslut om till vilken förening arvodet (100 kr/berättare) ska skänkas
till fattas av Marina
• Beslut: Föreningen ställer sig bakom evenemanget
c) Samarbete med Pilgrimscentret utifrån en workshop –
och en pilgrimsvandring med berättande under våren
• Berättarworkshop 27 mars 19-20:30 (mässa 18-18:30)
•
Soppa och fika serveras
• Beslut: Föreningen ställer sig bakom evenemanget
•
•
•

Idé: Naturvandring med berättande lördag 28 eller 29 april
Vandring med berättande
Inget beslut fattades - bordlades till kommande styrelsemöten

d) Berättande för barn, pågående förarbeten
•
Bordlades till kommande styrelsemöten
e) Annat berättande
•
Inget rapporterades

11. Pågående och planerade projekt
a) Interkulturellt berättande, rapport och planering
•
Beslut: Karin får söka pengar i föreningens namn hos Postkodsstiftelsen.

12. Kurser, rapporter och planeringar
a) Improvisationsteater
•
Bordlades till nästa styrelsemöte
b) Andra kurser
•
Inga aktuella kurser

13. Nya idéer, hur gå vidare med
a) Sagornas Skog, ska BNÖ delta?
•
Bordlägges tills vidare
b) Hemmaberättande
•
Bordlägges tills vidare

14. BNS, rapporter
•
•

Marina berättade om BNÖs årsmöte i Ammarnäs
Olle lägger ut påminnelse i BNÖs webb och sociala flöden

15. Övriga frågor
•

Inga frågor

16. Nästa styrelsemöte
•

Konstituerande möte efter årsmötet, 25 februari

17. Nytt projekt om Skärgårdsberättande
•
•

Pilot i sommar på Muskö - Berättande på skärgårdsö, Två tre ställen 2018
Beslut: Föreningen ställer sig bakom idéerna och en ansökan i föreningens
namn

18. Deltagande i Kulturnatt Stockholm.
•
•

Inbjudan till öppen scen och berättarslam läggs ut på hemsida
Impro & Co, Hagagatan 48

19. Mötet avslutas
•

Ordföranden avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras

Olle Johansson
Sekreterare

Pelle Olsson
Mötesordförande

