
Berättarnätet-Öst Styrelseprotokoll 080302

Plats: Mångkulturellt centrum i Fittja
Närvarande: Marita Castro, Göran Hemberg, Catarina Abelli och Sara Eriksson.

 

1) Marita öppnade mötet och dagordningen fastställdes.

2) Justering av föregående mötesprotokoll sköts upp till nästa styrelsemöte.  

3) De flesta beslut från förra mötet befanns falla under punkter som även finns med på denna 
dagordning.

4) Budgetförslaget för 2008  
a) Vi gick igenom den föreslagna budgeten. Den är underbalanserad på 12 500    kronor. Dessa    
pengar kommer att gå till den investering som en ny hemsida innebär. Denna hemsida kommer på 
längre sikt innebära sparade pengar. Vi kan ta dessa pengar från vårt sparade kapital. 
b) Mötet godkände den föreslagna budgeten. 

5) Inför årsmötet för BNS 16/3

a) Marita förvarnade om att hon eventuellt inte kan åka till årsmötet. Om så blir fallet ska vi 
se om någon annan östmedlem kan åka istället. 
b) Till årsmötet tar hon med sig frågan om strukturen för BNS somorganisation. Enligt 
stadgarna är BNS inte en traditionell paraplyorganisation där medlemsföreningarna väljer 
representanter till styrelsen utan en samverkansarena. BNS-styrelsen väljs på förslag av en 
fristående valberedning, deras mandat är personligt. Därmed är BNS-styrelsens beslut bara 
bindande om alla medlemsföreningarna är överens. Vid oenighet krävs det förhandlingar för 
att lösa frågan. Vi vill att Marita påminner BNS årsmöte om dessa formalia, så att fördelar 
och nackdelar med detta kan diskuteras.
c) När det gäller förhandlingarna mellan BNS och BNÖ om reglerna för BerättarSlam har 
BNS ännu inte – den 2 mars 2008 – presenterat ett förslag som BNÖ kan acceptera. BNÖ:s 
ståndpunkt är att reglerna för ett  BerättarSlam - oavsett på vilken nivå tävlingen hålls - 
skiljs från anvisningar hur de svenska mästerskapen ska gå till. Den enskilda kvällen är en 
sak, SM en annan. Även detta vill vi att Marita gör klart på BNS årsmöte.

 

6) Stadsvandring i Gamla stan med Costy Hallquisth
   Mötet beslutade att vi vill att detta ska äga rum. Marita kontaktar Costy för att reda ut detaljerna 
och bestämma datum till någon gång under våren. 

 

 7) Övriga frågor

a) Rapport om berättarslam. 
   Presentationen av det  regionala BerättarSlammet som Öst och Berättarnät Norrköping 
tillsammans ordnar den 24 april i Norrköping ligger ute på hemsidan. Göran rapporterade att det för 
närvarande fanns tre anmälda östmedlemmar. 

b) Styrelserutiner och kontakter med arbetsgrupper – bordlagt till nästa styrelsemöte. 

c) Subvention för Östmedlemmar på höstens Fabulafestival – bordlagt till nästa styrelsemöte.



8) Nästa möte:

På mångkulturellt centrum i Fittja den 13 April 15.30.

9) Mötet avslutades

Sekreterare: Sara Eriksson


