
Berättarnätet-Öst Styrelseprotokoll 080511
 

Tid: kl 17.30 – 19.45

Plats: Ordfront - Bellmansgatan 30.
Närvarande: Marita Castro(ordförande), Catarina Abelli, Marianne Engström, 
Göran Hemberg (kassör), Jörgen Bodner (sekreterare).

1. Justering av föregående mötesprotokoll. Av Göran och Catarina.

2. Rapportering av läget på hemsidesfronten. Jörgen och Göran har haft möte 
   med representant för nya webhotellet. JB avaktar ny kontakt med denne. 
   Beslöts att JB tar förnyad kontakt för tidbestämt arbetsmöte 
   och genomförande av flytt snarast.

3. Fråga ang. Kursavgift för stsyrelsemedlemmar i samband med Pelle Ohlssons 
   berättarkurs den 10,11/5-08.  
   Beslöts att Föreningen betalar dessa (MC och JB) styrelsemedlemmars avgifter. 

4. Fråga angående Costy Hallquists erbjudande om guidad vandring i Gamla stan
   och samarbete kring ett sådant evenemang. Exempelvis info om detta 
   på BNÖs hemsida. Marita är kontakt och tar förnyad sådan för klargörande med Costy.

5. A. Catarina rapporterar kring förslag om höskurs med Sigrid Ogland.
   Har hållits tidigare i samarbete med Marianne. 
   Diskussion om att erbjuda till hösten kurser i 2 steg, först med inriktning på röst
   sedan, som påbyggnad eller fristående tema om kroppsspråk och orientering i rummet 
   i en berättarsituation. 
   Catarina och Marianne tar ny kontakt med S.O. och utvecklar frågan. 

   B. Jörgen rapporterar angående kontakt med Christina Claesson. 
   Två erbjudanden diskuteras. En veckosluts kurs med Christina i höst,
   som då kan bli kostsam att arrangera och där vi skulle behöva medfinansiär. 
   JB ska kontakta Sensus om detta. Ett annat  erbjudande som kommer att klarna efterhand,
   är ett veckoslut i Skåne, en 45kms-berättarmaratonpromenad guidad av CC. 
   Info om detta kan erbjudas via BNÖs web.

6. Agueli fyller 50 nästa gång 9/9 Vi delegerar detta till Agueligruppen. Marianne kontaktar.

7. Berättarnas Torg. Vi lägger till ett kastanjelöv på webben (från affischen)
   förutom den info som redan finns i kalendariet.
 
8. Beättarslam. Marita skickar brev till BNS enligt följande: 
    
  Angående pågående revision av reglerna för BerättarSlam
   Förhandlingarna mellan BNS och BNÖ om revidering av Slamreglerna har pågått sedan
   den 9 december 2007. Det senaste förslaget från BNS kom den nyvalda Öststyrelsen 
   tillhanda den 9 mars. Vid vårt förra styrelsemöte den 13 april bordlades frågan 
   eftersom ordföranden var sjuk. 

  Vi konstaterar nu att inte heller det här förslaget 
   tillgodoser den tidigare styrelsens krav på en klar och tydlig formell åtskillnad mellan: 
   • regler för hur en enskild tävlingskväll i BerättarSlam ska gå till – 
   oavsett i vilket sammanhang den hålls. (Anges i ett separat dokument.)
   • anvisningar för hur de nationella mästerskapen i BerättarSlam ska genomföras.
   (Ett eller flera dokument som inte reglerar ett enskilt BerättarSlam.)



   Vi vill i möjligaste mån undvika en professionalisering av tävlingsformen och i första hand 
   identifiera BerättarSlam med en lekfull kväll där alla skall känna sig lockade att vara med. 
   Men eftersom hälften av styrelsen inte varit med från början av denna segdragna process  
   som Berättarnätet Öst hittills inte lyckats påverka, har vi beslutat att kalla till
   ett extra föreningsmöte i början av september. Vi återkommer alltså i början av hösten 
   sedan vi hört medlemmarnas uppfattning om: Hur de ser på Berättarslam. 
   Hur förhållandet mellan Berättarnätet Öst och BNS bör vara i fortsättningen.
   

   Marita Castro, ordförande, för  styrelsen i Berättarnätet Öst.

9. Beslöts att kalla till extra föreningsmöte söndagen den 14 september med två frågor på 
dagordningen:
   1.a Medlemmarnas syn på BerttarSlam utifrån de segdragna förhandlingarna med BNS i     frågan.
   1.b Hur medlemmarna vill ha förhållandet till BNS i fortsättningen.
   2. Förslag till stadgeändring, ifall medlemmarna tycker det är en bra idé att vissa administrativa 
föreningsgöromål skulle kunna arvoderas.

   Tid för extra föreningsmöte hösten 14/9  KL 16.00. 

10. Tider för Höstens styrelse möten: Nästa styrelse möte hos Göran Kl 11 avg 23/8.  
   12/10 styrelsemöte 15.30 Ordfront. 
   9/11 15.30 Ordfront och 
   den 7/12 också Ordfront. 

11.Diskussion om nivå på berättare Agueli. ”Är den för hög och avskräckande?” Synpunkt från 
medlem. 
   Beslöt styrelsen att inte försöka sätta nivå på Agueli. Men kanske skapa forum för 
   lite mer anspråkslösa former? Marianne ska kontakta Christel Schultz ang sådant forum 
   i anslutning till Mäster Olofsgården. Typ ej scenberättande?

12.Diskussion ang. Ungdomsarbetsgruppen ev projekt YtterJärna  (Catarina) Koll på Kärrtorp och 
Unga Tur. Som bedriver Berättarcafe. Marita kollar tider.

13.Två nyhetsbrev före midsommar!

14.Mötets avslutande.

Vid protokollet: Jörgen Bodner.  


