
Styrelsemöte Berättarnätet Öst den 7/6 kl 17.00-19.30
Regeringsgatan 93

Närvarande: Jörgen Bodner, Gunilla Rosbro, Sara Eriksson, Curt Allerberg och Catarina Abelli och 
Marianne Engström

Dagordningen godkändes

§ 1. Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna

§ 2. Pratrunda

§ 3. Rapporter arbetsgrupper
Agueli: välbesökt under hela våren. Senast 28 besökare varav nio som berättade. 

Nynäshamn: kontakten med Nynäshamn har inte givit något svar. Sara mailar igen och provar att 
söka efter ansvarig person på annat sätt.

Berättarnas torg: planeringen fortskrider. Datum: 22 juni – 5 juli 2009

§4 Utvärdering vårens aktiviteter.

a) Världsberättardagen 20/3

Vi beslutar att vi vill ha detta som tradition och ha en världsberättardag även nästa år, 

20 mars 2010 infaller på en lördag. Vi överväger att söka pengar inför VBD nästa år. Samarbete 
med ABF. Att använda en annan lokal, eventuellt mer centralt. 

b) Berättarslam 10/5

Det blev en lyckad tillställning. Ungefär 50 personer i publiken och 7st tävlande. Pelle Olsson vann 
och deltar som BNÖs representant i SM i Ljungby. Samarbetet med Mångkulturellt centrum kring 
arrangemanget fungerade bra. I efterhand kan vi se både positiva och negativa aspekter på att 
förlägga vårt slam i en av Stockholms förorter och relativt långt från Stockholm centrum. Våra 
farhågor angående publiktillströmningen verkar dock ha kommit på skam. 

c) Berättarkurs för ungdomar i samarbete mellan FABULA storytelling, punkt Medis på 
Medborgarhuset, Kulturskolan Stockholm, Stockholms stadsbibliotek och BNÖ.

Catarina rapporterar att kursen blev mycket lyckad och deltagarna genomgående nöjda! Två av 
deltagarna från kursen (15 år) deltog med sagoberättande för barn på nationaldagsfirandet i 
 Hässelby slottspark. Det var välfyllt med besökare och flickorna fick mycket beröm. Catarina har 
skrivit en artikel om detta till hemsidan.

§5 Ljungbyfestivalen. Curt planerar att åka och kan rapportera till BNÖ. JB rapporterade att inga 
rabatter ges till andra än medlemmar i Berättarnät Kronoberg



§6 Kontakt med Nordiska Museet.
Marianne och Catarina för denna fråga vidare. De ska ha ett möte i juni med kontaktperson från 
Nordiska museet. Eventuellt kan kontakter med andra museer också tas. 

 
§7 Rapport Braskvällar.
Förslag till flyer. Datum 20 / 11 och 27/1. Det ska bli fackeltåg från bussen till en stuga i Alby 
friluftsområde. Där ska det sedan vara brasa och skrönor från förr. Fika till självkostnadspris.

§8 Hemsidan - funktionalitet och förbättringar.
Den har just nu lite tekniska svårigheter. Detta beror troligen på förbättringar som vi försöker göra, 
vilket genererar en del tekniska problem. Jörgen (hemsideansvarig) och IT-konsulten har kontakt 
angående detta. 

Åsikter från styrelsen hur hemsidan fungerar: 

Det är för lite diskussion på forumet. 

Det är lätt att irra bort sig i forumet bland alla trådar och det verkar också som de flyttar sig från 
gång till gång. Det är irriterande att trådar öppnas utan att det skrivs något.

En del tycker att hemsidan inte lockar in läsaren. Tråkiga, glåmiga färger. Hemsidan förändras inte 
så ofta. Artiklar och bilder på startsidan är de samma under lång tid. 

§9 Planering av höstaktiviteter och höstens styrelsemöten.
Vill vi ordna någon kurs i höst? Vilken slags kurs och vilken / vilka kursledare?

Förslag att genomföra idéerna från tidigare i vår om en workshop med feedback mellan berättare.

Höstens styrelsemöten: 6/9, 11/10, 8/11, 6/12 

Det första mötet 6/9 hålls på Regeringsgatan 93 klockan 17.00-19.00

§10 Övriga frågor.
Vi bestämmer att Jörgen ska sätta ihop ett nyhetsbrev / sommarhälsning till våra medlemmar.

Det kan bland annat innehålla lite reklam för berättarnas torg och en påminnelse att kolla in vår nya 
hemsida om man inte gjort det, om man vill bidra med artiklar och att skriva sin åsikt på forumet.

§11 Mötet avslutades.

Stockholm 20090608

Sara Eriksson, sekreterare


