
Verksamhetsberättelse för Berättarnätet Öst 2008

Berättarnätet Öst (nedan BNÖ) är utåtriktat och vänder sig till alla intresserade. 
Föreningen hade under året 125 medlemmar (varav 8 ungdomsmedlemmar under 26 år) . 
Medlemsavgiften var under året 200:-, samma som tidigare.

Årsmötet hölls söndagen den 3 februari på Bostadskollektivet Färdknäppen, Fatbursgatan 21 (Eva 
Graus ordnade lokalen). I mötet deltog ett 20-tal medlemmar.
Till styrelsen valdes som ordförande Marita Castro (nyval), sekreterare Jörgen Bodner
(nyval), kassör Göran Hemberg (omval, nyval till den posten) övriga ledamöter Marianne Engström 
(omval), Catarina Abelli (omval) och Sara Eriksson (nyval).

Extra föreningsmöte hölls 16/9 på Mäster Olofsgården med anledning av:
1. Stadgeändring
2. Förda diskussisoner med Berättarnätet Sverige kring regler vid berättarslam.

Styrelsen hade tio möten under 2008.

Föreningen arrangerade nio berättarkvällar på Café Aguelì med sammanlagt 28 berättare,
82 berättelser och 263 besökare. Det är en liten ökning mot 2007.
Cafévärdar var Bosse Almén, Eva Graus, Pelle Olsson och Bertil Bragby. Kontaktansvarig från 
styrelsen för Café Agueli är Sara Eriksson.

Berättarnas Torg pågick den 23/6-4/7. 16 berättare underhöll publiken med 80 berättelser under 
14sommarkvällar. (Varav 4 icke BNÖ Medlemmar.) Den totala publiksiffran var 1060 personer. 
Evenemanget skedde i samarbete med ABF och Mäster Olofsgården och var gratis för publiken. 
BNÖ sökte och fick bidrag från Stockholms stads kulturnämnd 20 000:- samt ABF Stockholm 
15 000:-  Ansvariga för BT var: Pelle Olsson, Marianne Engström och Bosse Almén.

Kurser: En helg i maj - hade Pelle Olsson berättarkurs på Mäster Olofsgården för 9 deltagare.
Under hösten var utlyst en röstträningskurs på MO som fick inställas p.g.a. för få anmälda. 

BNÖ  arrangerade regionalt berättarslam i Norrköping i samarbete med Berättarnärtet 
Norrköping den 24/4. Konferencier var Göran Hemberg. Östmedlemmen Pelle Olsson vann och 
representerade  BNÖ i den nationella tävlingen i Ljungby i juni, där han vann. 

Det första nordiska berättarslammet ordnades den 20/9 i samband med Fabulafestivalen.
Konferencierer var Göran Hemberg och Catarina Abelli, medlemmar i Östs styrelse. Pelle Olsson 
utsågs även där till vinnare!

Föreningen har fått ekonomiskt bidrag till olika arrangemang från ABF Stockholm, Samt 
Stockholms stads kulturnämnd
BNÖ har gett ekonomiskt stöd till medlemmars helgpass på Fabulafestivalen med 5000:-

Hemsidan. Under verksamhetsåret beslöts att byta webhotell för hemsidorna. Med ambitionen att 
förenkla drift och utnyttjande, till en lägre kostnad och samtidigt utöka funktionaliteten. 
Hela året har arbetet fortgått med detta, att flytta relevant material, arkiv, möteshandlingar, 
bildmaterial och att göra en lösning som passar att möta föreningens behov av information och 
utbyte av information. Övergången till nya webhotellet slutfördes i slutet av december. Jörgen 
Bodner (ny webansvarig) och Göran Hemberg har drivit detta och kan till årsmötet 2009 presentera 
och demonstrera användningen av de nya websidorna.


