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Protokoll styrelsemöte Berättarnätet Öst

Tid: Söndagen den 7december kl: 17.30
Plats: Ordfront Bellmansgatan 30 
Närvarande: Marita Castro, Göran Hemberg, Catarina Abelli, Jörgen Bodner, Sara Eriksson.

Dagordning:

1 Gamla protokollet. Gicks igenom.

2 Fickfoldern. Göran rapporterar om detta och tar upp punkter som ska åtgärdas.
( G.H. Kontakta Marianne ang. tider för Berättarnas Torg.)

3 Nya hemsidan. Mycket snart klar att öppnas. (Nyhetsbrev ska skickas ut i samband med 
övergången. Kurs i samband med behörigheter att lägga till material på nya hemsidan.) Förslag 
ifrån Sara att vi skall demonstrera via projektion på Årsmötet.

4 Rapport berättarstaffet Världsberättardagen. ( 20/3-09) Nordiska museet / Tema: grannar. Kontakt 
tagen med N.M. / Lena Landerberg och de ska inventera sitt intresse. Vi vill snarast ha klart att det 
blir tillsammans med dem och kunna sprida evenemanget till intresserade berättare. Vi vill även 
anordna en alla berätares workshopdagen därpå. Lördagen den 21/3.

5 Protokollrutiner. Ett nytt system för att få styrelseprotokoll publicerat så fort som möjligt på 
hemsidan. Beslöts att sekreteraren skickar ett preliminärt protokoll till ordföranden som godkänner 
och så skickar ordföranden detta för publicering till webmaster för att läggas ut innan en vecka 
förlöpt. Kommer erinringar kan det skrivas in rättelser i nästkommande styrelseprotokoll. Detta för 
att förenkla rutinerna.

6 Att göra inför årsmötet. Catarina Marita skriva verksamhetsberättelse. Klart till januarimötet. 
Bokning lokal. Mäster Olofsgården. (Marita)
Jörgens ansvar att demonstrera hemsidan på årsmötet. Kallelse Marita - klar till styrelsemöte 
januari. Bokföringen klar till nästa styrelse jan. Sara kontaktar valberedningen.

7 Övriga frågor. a. Nynäshamn. Beslut om att representant för BNÖ skall åka till Nynäs och berätta 
om föreningen och väcka intresse för medlemskap.
b. Fråga om marknadsföringssidan för berättare. Hur den är formulerad. Kollar upp gör GH och JB 
att detta är i överensstämmelse och hur dessa kan uppdateras.

8 Nästa styrelsemöte Söndagen den 11/1 Ordfront kl 15:30.

                       Vid protokollet Jörgen Bodner


