
Styrelsemöte BNÖ den 6/9 kl 17.00-19.30 Regeringsgatan 93

Närvarande: Jörgen Bodner, Gunilla Rosbro, Ulla Andersson, Curt Allerberg och Sara 
Eriksson. Från klockan 18.00 (punkt 9 och 10) ansluter delar av arbetsgruppen Berättarnas 
torg: Pelle Olsson, Bosse Almén och Kerttu Jokela.   
Dagordningen godkändes med tillägg på övriga punkter.

§ 1. Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna
§ 2. Rapporter

a) Curt rapporterade från Ljungby berättarfestival. Trevligt som vanligt. Pelle vann 
tyvärr inte berättarslammet.

b) Berättarnas Torg var en stor succé i år. Rekordstor publiktillströmmning och mycket 
lyckade kvällar. 

c) Kontakt med Nynäshamn. Sara har mailat och sökt efter andra kontaktmöjligheter men 
inte lyckats få tag på kontaktpersonen i Nynäshamn. Lämnar över frågan till Jörgen 
för vidare efterforskningar.   

d) Braskväll: bordlagt till nästa möte. 

§ 3. Kurser hösten 2009 Inget planerat än så länge.
§ 4. Världsberättardagen våren 2010. Inget nytt 
§ 5. Berättarslam våren 2010. Inget nytt 

§ 6. Nordiska museet. Marianne hälsar att hon har varit på möte och fortsätter kontakt. 

§ 7. Projektstödsansökningar 
Diskussion om att söka pengar till fler projekt inom föreningen för aktiviteter våren 2010.

§ 8. Hemsidan. 
Det inkommer väldigt få bidrag i form av bilder, rapporter, artiklar till sidan. Även på forumet 
är det mycket lite aktivitet.

§ 9. Arrangörsarvodering för arbetsgrupp Berättarnas Torg sommaren 2009.
Styrelsen godkänner förslaget angående arrangörsarvodering till arbetsgruppen Berättarnas 
Torg för innevarande år 2009.

§ 10. Vidare diskussion om policy inför kommande olika arrangemang.
En vidare diskussion ska föras om fortsättningsvis en liten del av beviljat projektstöd  kan 
tillföras föreningen för administrativa kostnader. (Enligt förslag av styrelsens f.d. kassör 
Göran Hemberg.) Styrelsen bör även undersöka andra sätt att stärka föreningens ekonomi 
exempelvis projektstödsansökningar för andra aktiviteter, eventuellt något höjda 
medlemsavgifter osv. Kerttu Jokela föreslog kurs med Rolf Graif i att söka projektstöd. 

§ 11. Övriga frågor 
a) Marianne Engström har anmält att hon inte kan komma på höstens styrelsemöten. 
b) Kerttu lämnar förslag till två kurser. En sagoberättarkurs som skulle kunna ledas av 

Helene Dejke. Kerttu kan ställa upp hjälpa till med marknadsföringen. Medlemmar har 
också framfört önskemål om en fortsättningskurs i berättande.

c) Vi beslutar om att flytta nästa möte till den 4 oktober 17.00. Regeringsgatan 93. 

§12. Mötet avslutades. Stockholm 2009-09-07         Sekreterare: Sara Eriksson.


