Protokoll från styrelsemöte BNÖ 12 juuni 2011 kl 16-18
Plantskolevägen 38

Närvarande: Pelle Olsson, Johan Theodorsson, Ulla Andersson, Marina Granlund och Sara Eriksson.
Frånvarande: Eva Graus

1. Mötesordförande: Pelle
Mötessekreterare: Sara 	

2. Dagordningen godkändes.

3.  Protokoll 
Föregående protokoll är justerades
 
4. Ekonomi 
a) Tillgångar just nu summa 73 071 kronor.
b) Rapport om medlemsantalet: 91 stycken medlemmar som har betalt för 2011. 
c) Vi  har fått 7 st ungdomsmedlemmar anmälda av Ida Junker.
Pelle har skrivit och välkomnat  dem till föreningen. Han har fått svar från två. 
Han skriver till dem igen och kontaktar Ida och frågar lite vad hon vet mer om dem.
d) Marina har tittat på medlemmarnas presentationer på hemsidan. Många skulle behöva uppdatera sina presentstioner. I och med nya hemsidan så bör det gå ut påminnelse om detta.   

5. Rapporter om berättarverksamheter

a) Stockholm stadsmuseum 13/10 3/11 1/12 Tid: 18.30-19.30
Johan och Marina har satt ihop ett programförslag med teman. Första kvällen kommer det vara Johan, Marina och Pelle som berättar. Programmet inför hösten måste vara helt klart (pga kalendariets tryckning) den 11/9.
Arbetsgruppen ska ha ett nytt möte med Stockholms stadsmuseum den 22/6.  
b) Kafé Klavér 16/5
55 personer i publiken varav 31 betalande, resten medlemmar.
Mycket lyckad avslutning på vårsäsongen.
Första Kafé Klavér i höst är 20/9
c) Historiska museet 
Programmet inför hösten klart.
Höstens datum: 28/9, 12/10, 27/10 och 7/12.
Nästan säkert att det blir i lokalen Ygdrasil.
Det lutar åt att vi söker pengar till Historiska inför fortsättningen i vår / nästa höst. 
d)  Berättarslam 15/5
Det blev lyckat! 30 besökare. Pelle Olsson vann och blev BNÖs mästare. 
e) Berättarnas torg 27/6 - 10/7
Allt är klart. Programmet finns på hemsidan. Vi hoppas på fint väder. 
f) Ljungby
Flera BNÖ-medlemmar ska dit. 
g) Uppsala
Pelle och några till från BNÖ ska dit 10/9 på en berättarföreställning arrangerad av Uppsala bibliotek, i samband med kulturnatten. Vi hoppas att någon form av berättarverksamhet kan komma igång i Uppsala.

6. Hemsidan
Nuvarande system är trögt och svårjobbat. Styrelsen beslutar att vi byter system till hösten. Troligen blir det Wordpress. Ex på hemsidor som ligger i Wordpress: Café
Ratatosk och Berättarnät Sverige.

Johan gör då detta i början av hösten. Ev kan det behövas någon form av ersättning till Johan för det extra arbete detta medför. Under tiden fortsätter vi att lägga in ev. berättaraktiviteter i kalendariet, och uppdatera som vanligt ang genomförda aktiviteter.

7. Berättarprojekt i skolan
Inget nytt. Bordlagt till början av hösten.

8. Övriga frågor 
Pelle ska titta närmare på att söka pengar till våra arr som vi har på Historiska (berättarföreställningarna och ev. VBD.) Det blir troligen från kulturrådet igen, men en något mindre ansökan den här gången. 

9. Kommande möten
Första styrelsemötet i höst blir söndag 28 augusti 2011, 16-18. 
Plats: hemma hos Ulla, Plantskolevägen 38

10. Mötet avslutades. 

Sekreterare: Sara Eriksson        Ordförande: Pelle Olsson




