
Protokoll styrelsemöte i Berättarnätet Öst den 1 Mars 2009.
Plats: Regeringsgatan 93. Närvarande: Jörgen Bodner, Ulla Andersson, Curt Allerberg, Gunilla 
Rosbro, Catarina Abelli, Marianne Engström och Sara Eriksson. Adjungerad Göran Hemberg anslöt 
senare och informerade om rutiner för foldrar, register, arkiv och ekonomi.

Mötet öppnades av Jörgen. Dagordningen godkändes med några tillägg under punkt 6 övrigt. 

1) Protokoll från förra styrelsemötet 19/2 justerades.

2) Catarina redogör för ett projekt som planeras till våren 09 för att främja ungt berättande. 
Det är ett samarbete mellan FABULA storytelling, punkt Medis (på Medborgarhuset), Kulturskolan 
Stockholm, Stockholms stadsbibliotek och BNÖ. Projektet innebär en workshop för pedagoger och 
fem tillfällen med workshop för ungdomar 13-25år. Mötet utrycker sitt gillande av detta projekt och 
godkänner användning av medel som har avsatts till ändamålet att stödja ungt berättande. Beslut 
bidrag 15 000 kronor.

3) Rapport från möte med Skarpnäcks kulturkommitté ang världsberättardagen 20/3. 
Mötet beslutar att BNÖ ska arrangera en kvällen på Reflexen Kärrtorp (Skarpnäcks T-bana). 
Vi kommer att betala en lokalkostnad på ca 400-500 kr/tim. Vi räknar med en tillställning på 3 
timmar, tillträde en timme innan. Ca kostnad 2000 kronor. Vi tänker ta inträde 40 kronor och ha en 
mindre kaffe- bröd – försäljning. Sara och Gunilla ansvarar för caféet. Jörgen sätter ihop en 
berättarlista. Marita är samordnare och fixar också med reklamen.

4) Berättarslam. Mötet beslutar om ett preliminärt datum 10 / 5 för vårens regionala berättarslam i 
öst. Vi är postiva till att samarrangera detta med Berättarlabbet och / eller Berättarföreningen i 
Örebro. Catarina kan vara MC (master of cermonies), med Jörgen som bisittare. Detta slam kommer 
att vara uttagning till SM i Ljungby i juni. Vi beslutar att ta kontakt med ABF för att utreda hur 
möjligheterna ser ut att boka lokal hos ABF på Sveavägen. 

5) Mötesdatum för styrelsemöten under våren sattes till 5/4, 3/5 och 7/6.

6) Övriga frågor:
a) Foldrar. Nya foldrar, med korrekt information ang namn och nummer för kontaktpersoner och 
plats för berättardagen, kommer att tryckas upp. Göran och Jörgen samordnar. Jörgen och Sara ser 
till att det finns nya foldrar på nästa café Agueli. Det behövs även foldrar till t.ex tillfällen som 
Berättardagen och ung-projektet på Punkt Medis. 

b) Berättarnas torg. Marianne rapporterar att planeringen inför sommaren är i full gång. 
Inbjudningar har gått ut till olika berättare. I år kommer man att utveckla berättarnas torg än mer 
och försöka få en stor variation av olika berättelser och olika berättare. Möjligheterna till detta ser 
ganska bra ut eftersom berättarnas torg har fått de sökta penningbidragen från ABF och Stockholms 
kommun. 

c) BNS styrelse. Marianne har avgått ur BNS styrelse. 

d) BNS medlemsavgift. Årsavgiften till BNS för BNÖ för året 2009 betalas in.

e) Agueli. Sara kvarstår som kontakt för Agueli. Nästa Aguelicafé 10 mars.

7) Nästa möte: 5/4 17.00 Regeringsgatan 93. 

8) Mötet avslutades.  Sekreterare Sara Eriksson. 


