
Styrelsemöte Berättarnätet Öst 10/1 2010 kl 17.00-19.30
Regeringsgatan 93

Närvarande: Jörgen Bodner, , Ulla Andersson, Curt Allerberg, Catarina Abelli, Sara 
Eriksson och Gunilla Rosbro. För paragraf 5 ekonomikonsult Göran Hemberg.

§ 1. Dagordningen godkändes.

§ 2. Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna

§ 3. Rundan Vi berättar för varandra hur vi ställer oss till omval i styrelsen. Vi anser att det 
är bra om vi kan vara 7-8 stycken även detta år.

§ 4. Årsmöte Mäster Olofsgården bokad 21/2-2010 kl 15-19. Någon behöver hämta nyckel 
någon dag innan. Pelle tillfrågad att vara ordförande. Ulla kan tyvärr inte vara med.
Jörgen gör ett förslag till verksamhetsberättelse som vi kan titta på i styrelseforumet. Även 
kallelse, det behöver finnas med snarast för att lämna in motion. 
Ska vi ha eftersittning och i så fall knytis eller restaurang? 
En röstlängd med medlemmar som har betalt behöver dras ut på papper.   

§ 5. Ekonomirapport och revisionsberättelse Göran gick igenom resultat och balansräkning 
med oss samt förslag till budget. Revisionsberättelsen är klar.

§ 6. Historiska museet De är intresserade av ett samarbete med BNÖ. Jörgen har varit på 
berättarkväll och då också i kontakt med programansvarig. Pelle som förmedlade kontakten 
och som var berättare på den kvällen är samordnare och kontaktperson (från BNÖ) för fler 
arrangemang på Historiska under våren 2010.  

§ 7. Berättarstafett Vi har fått en inbjudan från BNS att delta i en landsomfattande 
berättarstafett under 2010. Läs och fundera. Vi måste svara omgående.

§ 8. WORD berättarfestival Hornstull 13-15 Aug 2010. Vi har fått kontakt med 
projektgruppen bakom detta arr. Vi önskar förstås delta på något sätt och Jörgen meddelar 
arrangörsgruppen detta.

§ 9. Interna-Berättar-seminariet 17/1 2010 ABF  Första gången snart!

§ 10. VBD 20/3 Arbetsgruppen ska ha ett möte inom kort och börjar snart bjuda in berättare. 

§ 11. Berättarslam MKC eller Historiska ? Det kanske är fullbokat på Historiska? Catarina 
pratar om det med Pelle. Marita har gett klartecken från Mångkulturellt centrum i Fittja att vi 
gärna får vara där. Hon skulle kolla datum åt oss och återkomma.   

§ 12. Övriga frågor Gunilla kollar med en copywriter vad en ny layout kan kosta att låta göra 
åt oss på våra små infofoldrar.

§ 13. Mötet avslutades

Stockholm 2010-01-12
Sekreterare: Sara Eriksson 


