
 Styrelsemöte BNÖ den 4/10 kl 17.00-19.30 Regeringsgatan 93.

Närvarande: Jörgen Bodner, Gunilla Rosbro, Ulla Andersson, Curt Allerberg, Catarina Abelli och 
Sara Eriksson. 

§ 1. Dagordningen godkändes.

§ 2. Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna

§ 3. Rapporter Braskväll: Vi beslutar att muntligt annonsera på nästa Agueli angående braskvällen. 
Det skjuts eventuellt upp. Vi söker också intresserade medlemmar som vill vara med att ordna med 
kvällen. Fler som vill berätta och / eller ordna med arrangemangen runtikring...

§ 4. Två styrelsemedlemmar lämnat sina uppdrag. Marianne och Marita lämnar sina platser i 
styrelsen. Jörgen kontaktar valberedningen och hör om de tycker vi behöver göra fyllnadsval eller 
liknande. Resten av styrelsen tycker inte att vi absolut behöver vara fler. Det bör dock tas upp på 
årsmötet hur vi ställer oss vid avhopp från styrelsen. 

§ 5. Arbetsgrupper och arbetsfördelning.  Beslöts fördela ytterligare ansvarsområden inom 
styrelsen.
Världsberättardagen 2010 – Gunilla.
Berättarslam 2010 – Catarina.
Berättarkurs – Sara.

§ 6. Aktuella kursförslag Sara kontaktar Kerttu och Helene angående förslagen sagoberättarkurs.

§ 7. Nordiska museet. Ett samarbete är inte aktuellt för tillfället. 

§ 8. Nynäshamn. Jörgen, Kerttu åker dit på berättarafton 7/10. Berättar och informerar om BNÖ.

§ 9. Arbetsgruppsersättning. Arbetsgruppen för berättarnas torg föreslår att 3% av netto kan gå till 
föreningen för administrativa kostnader. 
Jörgen tar kontakt med arbetsgruppen för att be dem ta med administrativa kostnader i kostnads-
beräkningen de lägger fram i projektansökan inför nästa år. 
Styrelsen anser att frågan generellt kräver en diskussion och eventuellt ett beslut på ett årsmöte. Kan 
frågan bero ända till dess?

§ 10. Ekonomi. Göran Hemberg hälsar att ekonomin är under kontroll. Lämnar ekonomisk rapport 
till Ulla, som kan tas upp på nästa styrelsemöte. 

§ 11. Projektpengar. Jörgen berättar lite och delar ut häften från ett föredrag som han har varit 
på.med Rolf Graif på ABF, om att söka projektpengar.

§ 12. Mötet avslutades. Nästa möte den 8/11, samma tid och plats.

Sekreterare: Sara Eriksson 


