
Styrelsemöte BNÖ 13/3 2010 kl 16-18 Regeringsgatan 93 

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

§ 1. Till mötesordförande valdes Pelle och mötessekreterare valdes Sara.

§ 2. Dagordningen för mötet godkändes.

§ 3. Rutiner kring protokollen.
Protokollen skrivs i veckan efter styrelsemötet och läggs ut på styrelsens interna forum. Styrelsen 
läser och kommenterar. Efter 3 dagar lägger Jörgen ut protokollet på hemsidan. Nästa styrelsemöte 
tar sekreteraren med en papperskopia att skrivas under av ordföranden och sekreteraren. Sedan 
arkiveras detta orginalprotokoll. 

§ 4. Konstituering och arbetsuppgifter i nya styrelsen.
Ordförande, även förvaring av dokument: Pelle 
Sekreterare: Sara 
Kassör och medlemsregister: Ulla
Webbredaktör: Jörgen
Fullmakt att tillsammans och var för sig, teckna föreningens firma i bank och postgiro: Pelle Olsson 
och Ulla Andersson. Vi återkallar Göran Hembergs fullmakt. 
Möteslokalen för styrelsemöten är om inget annat meddelas på Regeringsgatan 93. 

§ 5. Ny folder för BNÖ 2010
Gunilla Rosbro har fått kostnadsförslag från en copywriter för layouten och tryckning av folder. Ca 
2000kr för 2000 ex. Vi vill gärna ha lite tjockare papper än ”vanligt”. Foldern kommer att bli 
ärtgrön i år. Det går inte att få datum för Agueli för 2011 så det kan inte komma med i årets folder. 
Pelle korrekturläser foldertexten och Gunilla beställer.
Foldern bör förberedas lite tidigare inför 2011 så att den kan vara tryckt redan till eller i början av 
det nya året.

§ 6. Arbetsgrupper och info om evenemang
Världsberättardagen (VBD) Lördag 20/3 12.00-16.00 
Arbetsgruppen för VBD; meddelar att planeringen är under kontroll. Vi har fått 15 000 kr i bidrag 
till VBD från kulturförvaltningen. 
VBD kommer i år att firas på ABF-huset Sveavägen i Fabiansalen, inbjudan finns på hemsidan. 
Inbjudan har också skickats ut via Stockholms bibliotek och media är kontaktade. Vi behöver ha 
någon sorts info om BNÖ att dela ut där. Är foldrarna klara ordnar det sig. Vem fixar annars ett 
papper? Eva fixar en stämpel som alla som går in ska bli stämplade med (så att de sedan kan gå ut 
och in). Sara köper biljettblock. 
Berättarslam 25/4: Det kommer att gå av stapeln på Historiska museet preliminärt klockan 14.00-
17.00. Det kommer inte att vara någon musee-avgift för slambesökare och styrelsen beslutar att ej 
heller BNÖ tar något inträde på slammet. Catarina arbetsgruppsansvarig. Göran vidtalad som 
moderator.
Agueli
Rullar på som vanligt. Kontakt från styrelsen för Agueli blir Eva Graus. 
Berättarnas torg 28/6 – 11/7 
Planeringen i full gång. Berättarnas torg har fått 15 000 kr i bidrag från ABF.
Fick inte i första omgången från kulturförvaltningen. Andra omgången; svar i maj. 
Berättarstafett: Pelle kollar upp vad som gäller.



WORD-festival 13-15 augusti:Styrelsen beslutade att vi vill vara med och vi ska delta med minst ett 
bord med info och helst någon typ av berättarcafé också. Pelle kontaktar projektgruppen.
Berättarscen i Uppsala: Förslag att försöka få i gång något där. Pelle kontaktar några personer han 
känner där till att börja med. 
Fabula 15-17 oktober: Jörgen är vår kontaktperson.
Historiska museet: Det är berättarföreställning 17/3 och 21/4 kl 14-15.30 Nästa gång 17/3 är det 
Pelle, Kerttu och Bosse som berättar på temat döden, döden, döden. 
Pelle upprätthåller kontakten med den ansvariga från museet.

§ 7 BNÖ:s hemsida
Jörgen informerade och demonstrerade hur man gör. När det skrivs något nytt i forumet så får du 
meddelande om det i ditt mail. Skriv gärna in punkter i kalendariet.

§ 8 Berättarnätet Sveriges årsmöte
Det gick av stapeln 28 feb och Pelle var där. Samma styrelse för BNS blev omvald. 

§ 9. Möte med Göran Eriksson ABF Stockholm
Pelle hade möte med honom angående olika berättarevenemang han är engagerad i. Han lämnade 
diverse info till dem och fick också veta att de är tacksamma om vi skickar info till dem om våra 
arrangemang så att det även kommer med i deras kalendarium. 

§ 10. Info om övriga berättarevenemang 
Härnösand 26-28 feb
Skellefteå 19-25 april
Oslo 3-6 juni
Ljungby 11-14 juni
Nordiskt berättarseminarium på Gotland 25-31 juli

§ 11. Ekonomi Ulla redovisade nuvarande ekonomisk ställning för föreningen.
Utdrag: Plusgiro 17 519
Sparkonto 32 879
Summa 50 398

§ 12. Övriga frågor 
Gunilla fick i uppdrag att gå vidare och kolla upp lite om en tröja till föreningen, att t.ex. ha på 
arrangemang och ev. även sälja till medlemmarna.

§ 13. Kommande möten
Torsdag 15/4 19.00 Hos Eva; Fatbursgatan 29 Telefon 070 8185443
Söndag 23/5 15.30 Regeringsgatan 93 Portkod 6537

§ 14. Mötet avslutades 

Stockholm 2010-03-17 
Sekreterare: Sara Eriksson


