
Protokoll styrelsemöte i Berättarnätet Öst den 5 April 2009

Plats: Regeringsgatan 93
Närvarande: Jörgen Bodner, Ulla Andersson, Curt Allerberg, Catarina Abelli och Sara Eriksson. 

Mötet öppnades av Jörgen. 

Dagordningen godkändes med några tillägg under punkten 8 övrigt. 

§1 Ekonomi. Vi tittar på den aktuella ekonomiska ställningen för BNÖ. Jörgen ska kolla några 
oklarheter (sparkontot) med Göran.

§2 Utvärdering Världsberättardagen

Programmet var lyckat och det var en god stämning under hela kvällen med en stor variation 
berättare och berättelser. Men det var dock färre besökare än vad vi hade hoppats på. Därför gick 
inte hyra för lokalen och intäkterna jämnt ut. 

Vi tror att det berodde på att det är första gången vi har VBD i denna form. Det blev väldigt kort om 
tid för marknadsföringen och därför nådde vi inte ut så bra. Vi behöver även fundera på om lokalen 
låg för ocentralt. Lokalen fungerade i övrigt bra och café-kostnaderna gick jämnt ut. 

Helene Dejke och Maria Wiedersheim-Paul hade anmält intresse att delta i organiserandet av denna 
dag. Detta föll mellan stolarna och styrelsen tar på sig detta misstag och Jörgen kommer att 
kontakta Helene och Maria för att framföra styrelsens ursäkt.

§3 Berättarslam 10/5. 

Mötet beslutar datum 10/5 för vårens regionala berättarslam i öst. 

Förslag till lokaler: Mångkulturellt centrum i Fittja, Teater Giljotin, 

Restaurangen Fabula-huset, ABF-huset Sveavägen. 

Efter att ha övervägt för och nackdelar med de olika lokalerna så beslutar sig mötet för att den här 
gången ha Berättarslammet på Mångkulturellt centrum i Fittja, adress: Värdshusvägen, Fittja gård, 
Fittja. Vi har lokalen gratis och kan samordna berättarslammet med MKC:s Söndagsbrunch den 10 
maj. 

Catarina undersöker möjligheterna att göra en affisch. 

Jörgen ansvarar för att söka medel från ABF till kostnaderna för att marknadsföra berättarslammet, 
och att notis sänds in till några tidningars kalendarium.

Sara gör en enklare flyyer som kan delas ut på nästa café Agueli. 

§5 Verksamhetsbidrag
De olika arbetsgrupperna söker verksamhetsbidrag till sina respektive arrangemang. 



§6 Besök hos andra föreningar
Norrköping ordnar eget berättarslam 23/4. 

Vänföreningen Litteraturhus Nynäshamn tog redan i höstas kontakt med oss och för att de undrade 
om vi ville delta med berättare och information om BNÖ på berättarpub som de arrangerar. Sara 
kontaktar dem för att höra om datum framöver. 

§7 Nordiska museet
Jörgen har haft ett möte med representanter för museet. De är intresserade av att arbeta med oss 
men deras program för våren är redan lagt. Jörgen fick intrycket av att de framförallt är intresserade 
av aktiviteter som knyts till deras aktuella utställningar. 

Vi fortsätter med kontakterna för att se var de kan leda. Vi behöver fortfarande komma fram till mer 
konkret vad vill göra med denna kontakt. Vem vill i fortsättningen engagera sig i detta? 

§8 Övriga frågor
a) Utsagt. Är det någon i styrelsen som vill skriva ett utsagt på vår hemsida? Eller är det någon som 
har en idé om någon som vi vore intressant att fråga att göra detta?

b) Mötet beslutade att nästa möte ska ha en punkt  – Lära känna varandra 

Fundera över: Hur ser du på föreningen och föreningens arbete? Vad är föreningen till för? Vad vill 
vi att föreningen ska göra? 

c) Curt kom med en idé om en braskväll med berättande. Mötet tycker att idén är god och Curt 
kommer att undersöka möjligheter för detta framöver. Jörgen känner till Verena Haller som 
har haft något liknande.

ci)

§9 Nästa möte 3/5 18.00 Regeringsgatan 93 

§10 Mötet avslutades 

Sekreterare: Sara Eriksson      Stockholm den 9 April  


