
Styrelsemöte BNÖ 15/4 2010 kl. 19.00 på Fatbursgatan 29

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. a) Föregående protokoll
Föregående protokoll justerades och skrevs på.
Är det rätt (justerat) protokoll som ligger ute på hemsidan? Sara kollar och meddelar Jörgen om så ej är fallet.
b) Årsmötesprotokollet
Är godkänt muntligt av ordföranden och båda justerare. Ligger ute på hemsidan. Originalhandlingarna ännu inte 
påskrivna av alla. Ulla skickar årsmötesprotokollet till Lisa. Lisa ombedes skicka (påskrivet) vidare till Pelle.

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

Styrelsen beslutade att vi har en engångsavgift på 200 kronor för nya
”Östberättare”. De får en annonsplats på hemsidan under rubriken Östberättare.
Vidare diskuterades under denna punkt även medlemsregisterfrågor.

§ 4. Nya foldern delas ut
Nya foldern är tryckt och delades ut till styrelsemedlemmarna. Den kostade 1500 kronor. 
Tyvärr är datumet för WORD-festivalen fel eftersom den har blivit flyttad till 3-5 september. Vi konstaterade att vi 
behöver vara ute i bättre tid nästa år med foldrarna.

§ 5. Arbetsgrupper och info om evenemang

Världsberättardagen (VBD) Lördag 20/3 12.00-16.00
Trots ett gediget marknadsföringsarbete, med både utskick till bibliotek, tidningar och telefon kontakt så blev 
uppslutningen inte lika stor som vi önskat.
Vi hade 36 personer närvarande varav 19 st betalande (av dessa 2 barn). En lång rad berättare avlöste varandra under 
hela dagen med en mängd fantastiska berättelser. Första delen av dagen innehöll berättelser för barn och den andra 
mer vuxeninriktat.

Berättarslam 25/4 14.00
Sex – åtta anmälda som tävlande i slammet. Den som vinner får ekonomiskt bidrag från BNS till resa och uppehälle i 
Ljungby där nationella slammet avgörs. Göran är moderator.

Agueli
38 besökande den 12/4. Många bra berättelser!

Berättarnas torg 28/6 – 11/7
Planeringen rullar på. Arbetsgruppen har börjat bjuda in berättarna som ska vara med.

Berättarstafett
Anders Sandkvist, berättare från Ramsjö i Hälsingland överlämnar budkaveln till Sigrid Ogland som tar den vidare till 
festivalen i Järna. Detta sker på den kväll som de båda berättar på under Berättarnas torg (se ovan). På detta sätt 
deltar BNÖ i den landsomfattande berättarstafetten under 2010.

WORD-festival 3-5 september Nytt datum!
Pelle har varit i kontakt med projektgruppen. Vi ska delta med ca 1 timmes berättande på
en scen och ha ett infobord i anslutning till berättandet.
Vi gör ett upprop angående detta på hemsidan och frågar efter intresserade berättare och medhjälpare. Vii kan också 
gå ut med detta på nästa Agueli-kväll.

Berättarscen i Uppsala
Pelle har skrivit till biblioteket i Uppsala och fått en kontakt där med Birgitta Öman som uppger att de är 
intresserade.



Fabula 15-17 oktober
Jörgen är vår kontaktperson.

Historiska museet
Berättarprogrammen fortsätter. De vill ha oss tillbaka även i höst.
Först 21/4 med Bosse och Alf. Sedan även 22/9, 20/10 och 10/11 Tiden är 14-15.30 
Det har varit ett ökande antal besökande under vårens föreställningar. Mest äldre.

Skellefteå
Pelle till Berättarfestivalen i Skellefteå.

§ 6. BNÖ:s hemsida
Genomgång nästa gång hur man lägger in saker på hemsidan.

§ 7. Marknadsföring
Nya idéer hur vi kan marknadsföra föreningen och öka medlemstalet.
a) Sälja tröjor. Gunilla har tagit reda på vad olika alternativ kan kosta. Vi bestämmer att vi skulle vilja köpa in 100 st 
färgade T-shirt, olika storlekar, med tryck i en / två färger. Gunilla undersöker vidare och ser om vi kan få se exempel.

b) Kalendarier. Pelle tipsar om att vi bör skicka in till många olika kalendarier i olika tidningar. Rätt som det är så 
kommer man med.

§ 8. Övriga frågor
a) Arvodering. När tycker vi att vi ska betala arvode? Frågan bordlagd till nästa styrelsemöte.

§ 9. Kommande möten
Söndag 23/5 15.30 Regeringsgatan 93

§ 10. Mötet avslutades 

Stockholm 2010-04-15

Sekreterare: Sara Eriksson

Ordförande: Pelle Olsson 


