
Berättarnätet-Öst Styrelseprotokoll 080209
 

Tid: kl 13.00 – 15.30
Plats: Råsundavägen 103
Närvarande: Marita Castro(ordförande), Catarina Abelli, Marianne Engström, Sara Eriksson,
Göran Hemberg (kassör), Jörgen Bodner (sekreterare).

1) Vem gör vad? Göran är kassör och nuvarande webmaster med avsikt att överföra den funktionen 
på Jörgen. Göran håller i medlemsregister, nyhetsbrev (t.v.?) och snigelpostutskick till medlemmar 
utan e-post. Marita förespråkade som ordförande en mötesordning enligt ”strukturerat 
samtal”-smodell. Runda med diskussioner om vi ska tillämpa strikt närvaroplikt eller om man kan 
ha tema möten där ens närvaro påkallas i olika hög grad. Att vår ambition t.v. är att ha månatliga 
möten. 

2) Diskussion om krav på hemsidans funktionalitet. Vi kom fram till att den ska vara info och 
ansikte, med med tre steg av tillgänglighet: ett första för intresserade i allmänhet, det andra för 
medlemmar och det tredje för styrelsemedlemmar. Alla nivåer ska ha möjlighet att lämna 
synpunkter och kommentarer. (Gästbok?) Där ska finnas: Ett öppet berättargalleri med 
presentationsmaterial. För medlemmarna, protokoll och arkiv. Medlemsregister med kontaktinfo. 
Kanske comunity-inriktning med tanke främst på ungdomar framöver… Månadens berättelse? Varje 
månad en kåserande text ifrån styrelsemedlem (eller annan inbjuden av intresse, typ medlemmar 
ifrån arbetsgrupperna?) Och som tidigare en styrelse chat/blogg där vi snabbt kan tangenthuggas 
med varann.

3) Beslöts att vi utser följande styrelsemedlemmar att vara kontaktpersoner till samtliga 
arbetsgrupper. Marianne - Berättarnas torg. Sara - Agueli. Jörgen - Hemsidan. Catarina - 
Ungdomsgruppen. Göran - Beättarslam.

4) Efter fråga från Marita redogjorde Göran för förhållanden BNÖ, BNS och Fabula. 

5) Beslöts att Marita Castro far till Ljungby till BNS årsmöte i mars.

6) Göran informerade om historik och planer för framtiden vad gäller Berätarslam.
Han föreslog att årets regionala Berättarslam för östregionen skulle organiseras och hållas 
tillsammans med Norrköping/Östergötland. Av flera skäl, då de har efterlyst och det finns beslut 
från BNÖ på samarbete och stöd. Om det finns praktiska förutsättningar, dvs inte allt för många 
anmälningar från hugade tävlande, så 
föreslås att BNÖs regionala slam hålls tillsammans med Östgötargionen i Norrköping 24/3 och 
deltagare ifrån BNÖ erbjudes reseersättning. 

7)  Budgetförslag presenterades av Göran. 

8) Resterande frågor bordlades och nästa möte beslöts 2/3 Fittja kl 16.00.

Vid protokollet: Jörgen Bodner.  

 

 


