
Styrelsemöte BNÖ den 23 / 5 kl 15.30 - 18.00 Regeringsgatan 93.

Närvarande: Pelle Olsson, Jörgen Bodner, Gunilla Rosbro, Ulla Andersson och Sara Eriksson.
Frånvarande: Eva Graus.

§ 1. Mötesordförande: Pelle. Mötessekreterare: Sara.

§ 2. Dagordningen godkändes.

§ 3. Protokoll. 
a) Sekreteraren tar med föregående protokoll så att det kan justeras på nästa möte. 
b) Pelle kollar upp påskrifterna på årsmötesprotokollet igen.

§ 4. Ekonomi. 
a) Tillgångar just nu summa 44 375 kronor.
b) Vi måste kunna få ut medlemslistor. Ulla jobbar vidare med datorprogrammet.

§ 5. Arvodering.
Mötet hade en diskussion ang arvodering av uppdrag. Vilka uppdrag arvoderar vi? Borde vi ha ett 
generellt beslut. Vi kom fram till att styrelsen behöver ha handlingsfrihet när det gäller detta. Har vi 
en god ekonomi i slutet av året så kan vi arvodera till någon / några som har lagt ner mycket arbete. 
Det gäller förstås både styrelsemedlemmar eller andra aktiva medlemmar inom föreningen. 

§ 6. Hemsidan.
Vi pratar om huruvida det är svårt eller inte svårt att lägga in nya artiklar på hemsidan (t.ex. i 
kalendariet). Nyheter måste komma upp direkt på första sidan.

§ 7. Tröjor.
Gunilla har gjort efterforskningar angående priser och tröjor.
Förslaget är en leverantör som erbjuder Enfärgstryck på färgad tröja, något bättre kvalitet, olika 
storlekar: 49 kr/st (ej preciserat om detta avser med eller utan moms) Alltså ev. 61 kr/st. Gunilla 
kollar detta. Vi beslutar att köpa dessa tröjor oavsett, och i så fall gå med mindre vinst alternativt ta 
ut lite högre pris av köparen. Pris för köparen 100kr / ev. 120kr. Vi bestämmer oss för gult tryck på 
svart tröja. Medelstort tryck på framsidan med BNÖ-gubben och texten Berättarnätet Öst.

§ 8. Rapporter om evenemang.
a) Berättarslam Fungerade mycket bra! Producenten Karina på Historiska muséet mycket bra 
samarbetspartner och vi når ut genom museéts olika kanaler. 70 besökande på slammet 25 april. En 
del personer hördes dock inte riktigt bra. Alla bör kanske ha mikrofon? I alla fall i denna lokal?
b) Café Agueli Sista cafét för våren har varit. Genomsnittet under våren har varit lite lägre än under 
hösten. 
c) Ljungby 11-14 juni www.sagobygden.se 
Pelle kommer att åka dit. Eventuellt hinner han få vår nya tröja. Pelle tar kontakt med vinnaren i 
berättarslammet Viktor Friberg och hör om han behöver hjälp med något.
d) Berättarnas torg Hoppas på pengar från kulturförvaltningen som snart ska beslutas. Det behövs 
extra folk som hjälper till den 2,3,4 juli.
e) WORD-festivalen 27- 29 augusti Datumet är bytt igen! Möte den 27/5. Vi bestämmer oss för att 
vi ska vara med trots datumbyte, men bara lör 28 - sön 29. Vi går ut med förfrågan i nyhetsbrev och 
på hemsidan om medlemmar som kan hjälpa till vid bordet och/eller vill berätta.
f) Berättarscen Uppsala Pelle har fått kontakt med personer på Uppsala Stadsbibliotek och ska dit 
på möte 28 maj.

http://www.sagobygden.se/


g) Historiska muséet Höstens program 22/9, 20/10, 10/11 
samt även 4/11 då kl 18.00. Pelle håller i kontakterna.
h) Fabula 15-17 oktober Jörgen är kontakt från BNÖ.
i) Berättarkurs Pelle har en berättarkurs på Timmermansgården, 5 måndagskvällar i höst. Start den 
13 Sept 18-20.30.
j) Övriga evenemang eller kurser Vår interna workshop under våren visade sig inte få en så stor 
uppslutning som vi hoppats. Den var dock uppskattad av deltagarna.

§ 9 Övriga frågor.

§ 10 Kommande möten. Hösten första styrelsemöte blir 22/8 18.00 på Regeringsgatan 93. Portkod 
6537

§11 Mötet avslutades. 

Sekreterare: Sara Eriksson


