
Berättarnätet-Öst Styrelseprotokoll 080112
 

Tid: kl 17.00 – 19.00
     Plats: hos Kerttu i Östberga
     Närvarande: Bosse Almén, Kerttu Jokela, Lisa Killander- Braun, Göran Hemberg
     Frånvarande: Catarina Abelli, Marianne Engström och Eva Graus
     
1) Kerttu öppnade mötet och dagordningen fastställdes
     
2) Protokollet från föregående möte den 9 december justerades

3) Årsmötet den 3 februari 2008, kl 16

3.1) Kallelse
Kallelsen har redan skickats ut. Allt eftersom andra dokument blir klara lägger Göran ut dem på 
hemsidan till medlemmarna.

3.2) Verksamhetsberättelsen.
Kerttu och Lisa hade skrivit ett förslag som gicks igenom. Det fanns några synpunkter på ändringar, 
som Lisa skriver ut och skickar till Göran för vidare  befordran till hemsidan.

3.3) Budgetförslag till 2008
Budgetförslaget var inte färdigt ännu, men Bosse mailar till Göran när det är klart.

3.4) Revisorn kontaktas
Bosse och revisorn Björn Söderbäck träffas i nästa vecka och skickar sedan redovisningen till 
Göran.

3.5) Valberedningens förslag
Valberedningen har ett nästan färdigt förslag som läggs ut på hemsidan så snart det är klart.

3.6) Motioner
Hittills har det inkommit en motion till styrelsen. Pelle Olsson motionerar om att BNÖ skaffar en 
billigare leverantör till hemsidan.
Beslut: Styrelsen föreslår att årsmötet utser en arbetsgrupp som reder ut frågan om hemsidan.

3.7) Övriga frågor angående årsmötet
Vad Göran lägger ut på hemsidan inför årsmötet är alltså: Kallelse, Verksamhetsberättelse, Pelles 
motion, Valberedningens förslag till ny styrelse, Ekonomisk redovisning och Revisionsberättelse.

4) Övriga frågor
4.1) Det har varit förhandlingar mellan Berättarnätet Öst och Berättarnätet Sverige om olika regler 
för de regionala tävlingarna och för SM i BerättarSlam. Göran meddelade att förhandlingarna ännu 
inte är slutförda.

4.2) Costy har vidtalats av Bosse om att göra en rundvandring i Gamla Stan för BNÖ:s medlemmar. 
Den nya styrelsen får kontakta Costy och bestämma tidpunkt för rundvandringen, deltagarantal, 
anmälan, mm.

4.3) Bosse har även haft kontakt med Berättarnätet i Norrköping för att eventuellt samordna en 
berättarkväll i Norrköping.  Även här får den nya styrelsen ta kontakt med Marinella i Norrköping 
för att höra om de fortfarande är intresserade.



4.4) Styrelsemötet föreslår två stadgeändringar vad gäller årsmöten:
Beslut 1: Vid § 6 ändras meningen ”Räkenskaperna tillhandahålls revisorn senast 3 veckor (i stället 
för 2 veckor) före årsmötet”.         
Beslut 2: Vid § 8 ändras texten till följande: Årsmötet utlyses genom personlig kallelse till 
medlemmarna minst två veckor i förväg. Då ska också medlemmarna kunna ta del av en 
verksamhetsberättelse, redovisning av räkenskaperna från föregående år samt valberedningens 
förslag till ny styrelse.
 
5) Kerttu avslutade mötet
     
Vid protokollet:
Lisa Killander-Braun

 

 

 

 


