
Verksamhetsberättelse för Berättarnätet Öst 2009

Berättarnätet Öst (nedan BNÖ) är utåtriktat och vänder sig till alla intresserade.
Föreningen hade under året ca 113 betalande medlemmar samt 9 icke betalande 
medlemmar under 26 år. Medlemsavgiften var under året oförändrat 200:-.

Årsmötet 2009 hölls söndagen den 16 februari på MästerOlofsgården. I mötet deltog ett 
20-tal medlemmar. Till styrelsen valdes som ordförande Jörgen Bodner, sekreterare Sara 
Eriksson, kassör Ulla Andersson (nyval), Gunilla Rosbro (nyval) och Curt Allerberg (nyval).
Övriga ledamöter; Marianne Engström, Catarina Abelli och Marita Castro.

Styrelsen hade tio möten under 2009.

På Café Aguelì arrangerade föreningen under året 9 berättarkvällar med sammanlagt 87 
berättelser, förutom inledningsberättelser. Dessa kvällar lockade sammanlagt 348 
besökare. Ett snitt på 38.7 deltagare. Cafévärdar var Bosse Almén, Eva Graus, Pelle 
Olsson och Bertil Bragby. Kontaktansvarig från styrelsen för Café Agueli är Sara Eriksson.

Världsberättardagen  (tillika Vårdagjämningen) den 20 mars firades med en 
berättarstafett kväll på Reflexen i Kärrtorp. Temat var ”Grannar”. Bortemot 15 berättare 
och dubbelt så många i publiken. Icke så välbesökt men hög berättarfrekvens och väldigt 
uppskattat. Konferencier var Curt Allerberg.

Berättarnas Torg pågick mellan den 22 juni och 5 juli.1 4 berättare underhöll publiken 
med berättelser under 14 sommarkvällar. (Varav 6 icke BNÖ Medlemmar.) Den totala 
publiksiffran var 1 519 personer. Evenemanget skedde i samarbete med ABF och Mäster 
Olofsgården och var gratis för publiken. BNÖ sökte och fick bidrag från Stockholms stads 
kulturnämnd 40 000:- samt ABF Stockholm 15 000:-  
Ansvariga för BT var: Pelle Olsson, Kerttu Jokela, Marianne Engström och Bosse Almén.

BNÖ arrangerade regionalt berättarslam hos Mångkulturellt centrum den 10/5 i Fittja. 
55 st besökare. Moderator Catarina Abelli. Östmedlemmen Pelle Olsson vann och 
representerade BNÖ i den nationella tävlingen i Ljungby i juni, där han inte vann. Denna 
gång.

Kurser: 1 internt berättarsemianrium har påbörjats den 17/1 och löper under 3 söndagar 
denna vår.

2 Berättarbesök hos vänförening i Nynäshamn under hösten.

Hemsidan. Har utvecklats till större potential. Frågan är hur väl den möter medlemmarnas 
önskemål. En utmaning för framtiden.

Två medlemmar har lämnat styrelsearbetet under verksamhetsåret. Ytterligare två ställer 
inte upp till omval. Skäl till detta är sannolikt flera och olika. Nuvarande styrelse ser dock 
som önskvärt att närmare integrera arbetsgruppsaktiviteterna med styrelsearbetet så att 
ingen ”spricka” uppstår i onödan.

Stockholm den 25 januari 2010.   För styrelsen - Jörgen Bodner


