
Styrelseprotokoll 080823 Skapad av: Jörgen Bodner  
Meddelande Närvarande: Marita Castro; ordförande, Göran Hemberg; kassör, Catarina Abelli, 
Jörgen Bodner; sekreterare.
Plats: Görans sommarstuga
Tid: 13.00-16.00 

1.    Costy  Hallqvist - vandring Gamla stan. 
Jörgen redogjorde för de turer som varit och försök till överenskommelse. C.H. har låtit förstå att 
han tyckt styrelsen varit försumlig i att driva frågan. Styrelsen, som ”ärvt” ärendet, ville försöka få 
saken ur världen och sekr JB drev frågan via kontakt och efter att ha skickat förslag till Costy om 
utformande av inbjudan till evenemanget på BNÖs hemsida. Men C. H. backade i slutänden då han 
insåg att viss administration (ta emot deltagaranmälningar) ankom på honom själv + plus att det 
innebar publicering på nätet. Beslut:  Frågan bordläggs.

2.    Agueli firandet. 9/9 
Agueligruppen har ansökt om 4000 :-  (Kostnad för bjudning av vin/mousserande dryck plus 
snygga snittar a 100:- x 40) Beslut: Ansökan tillstyrkes. 

3.    Höstens aktiviteter. 
Catarina kontaktar Marianne och Sigrid och ber om besked angående kurs.

4.    Besked ifrån Marianne och Sara angående om de är kontaktpersoner för Mäster Olof och 
Agueli. Besked ifrån Marianne ang Ungdomsverksamhet. Mäster Olof - Reflexen Kärrtorp. JB 
Marita. Catarina Järna. Sommarläger.

5.    Extra föreningsmöte den 14/9. 
Stadgeändring 1: Att revisor skall ha tillgång till handlingarna angående revisionsårets verksamhet 
3 veckor före årsmöte och inte som tidigare 2veckor innan.
Stadgeändring 2: Förslag till ändring av § 6, angående styrelsens ansvar och arbetsuppgifter & 
eventuell arvodering. Styrelsens förslag att föreläggas extra föreningsmöte 14/9 ang § 6.

      § 6 Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter
ORDFÖRANDEN samordnar arbetet inom styrelse och arbetsgrupper samt har ansvar för kontakter 
med myndigheter och andra organisationer.
KASSÖREN har det övergripande ansvaret för föreningens ekonomi och ser till att
revisorn har räkenskaperna senast tre veckor före årsmötet. Räkenskapsåret är kalenderår.  Övriga 
ekonomirutiner: 

betalningsärenden
bokföring av inkomster och utgifter 
upprättande av bokslut samt budget för kommande år
kontakter med Skatteverket

SEKRETERAREN har ansvar för att det skrivs beslutsprotokoll vid styrelsens   sammanträden. 
STYRELSEN beslutar om ansvars- och arbetsfördelning rörande följande info-rutiner:

medlemsregister
medlemsutskick, nyhetsbrev 
verksamhetsberättelse
hemsida

Ifall föreningens ekonomi tillåter kan STYRELSEN besluta om arvodering av ovan nämnda rutiner 
och lägga ut dem bland föreningens medlemmar. 
STYRELSEN kan organisera särskilda arbetsgrupper med intresserade medlemmar utanför 
styrelsen, för tillfälliga eller mer långvariga arbetsuppgifter.
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6.    Beslöts att undersöka MästerOlofsgården som lokal för extra föreningsmöte, den 14/9. Marita. 

7.    Förslag till uttalande ifrån extra föreningsmötet från styrelsen angående förhållandet mellan 
Berättarnätet Sverige och Berättarnätet Öst:

Förhandlingarna mellan Berättarnätet Sverige (BNS) och Berättarnätet Öst (BNÖ) om revision av 
regelverket för BerättarSlam har pågått sedan den 9 december 2007.  Öst-styrelsens linje, som 
drivits av Göran Hemberg, är att i möjligaste mån undvika en professionalisering av tävlingsformen 
och i första hand identifiera ett BerättarSlam med en lekfull kväll där alla skall känna sig lockade att 
vara med. Reglerna för en sådan enskild tävling bör därför vara korta och enkla samt hållas klart 
åtskilda från anvisningar hur stegen i de nationella mästerskapen ska gå till.

Det senaste budet från BNS kom den nyvalda Öst-styrelsen tillhanda den 9 mars. På styrelsemötet 
den 13 april bordlades frågan. På styrelsemötet den 11 maj konstaterades att inte heller den nya 
versionen tillgodosåg kravet på en klar och tydlig åtskillnad mellan regler för ett enskilt 
BerättarSlam och mer detaljerade anvisningar för de nationella mästerskapen. Detta meddelades 
BNS via mejl den 2 juni. Den 3 juni svarade styrelsen i BNS genom Karin Ferry att: 

revisionen av reglerna för BerättarSlam sedan länge är avslutad 
ingen förhandling pågår mellan BNS och BNÖ
ingen ändring av reglerna kommer att ske.

 
Med detta besked anser vi att Berättarnätet Sverige har överskridit sina befogenheter. BNS 
uttalade syfte enligt stadgarna är att fungera som ett kontaktnät. Dess styrelse består inte av 
valda ombud från de samverkande föreningarna; den väljs separat på förslag av en 
oberoende valberedning. BNS är alltså inte en överordnad paraply-organisation, utan en 
fristående förhandlingsarena för berättarrörelsen. Därmed kan inte heller BNS-styrelsen 
trumfa igenom ett beslut beträffande regelverket för BerättarSlam om Öst-styrelsen har en 
annan uppfattning. Det krävs förhandlingar tills parterna är överens. 

Skillnaderna mellan parterna är inte större än att de skulle kunna lösas med lite god vilja, förutsatt 
att båda organisationernas självständighet respekteras.
 
Vi förutsätter därför att Karin och Göran återupptar förhandlingarna, så att berättarrörelsen nästa 
säsong kan stå enad bakom regelverket för BerättarSlam. 

8.    Övriga frågor. Göran om att göra det möjligt att förhandsboka till Fabula festivalen. 
Medlemssubvention från BNÖ till medlemmar  upp till 5000:- dvs 200:- bidrag per medlem för 
festivalpass.

9.    Mötes avslutande. Vid protokoll: Jörgen Bodner.


