
Styrelsemöte BNÖ den 22 / 8 - 2010  Regeringsgatan 93. 
 
Närvarande: Pelle Olsson, Jörgen Bodner, Gunilla Rosbro, Ulla Andersson, Eva Graus och Sara 
Eriksson.

§ 1. Mötesordförande: Pelle. Mötessekreterare: Sara 

§ 2. Dagordningen godkändes.

§ 3. Föregående protokoll är justerat. Ordföranden meddelar att alla protokoll nu är i sin ordning.

§ 4. Ekonomi  a) Tillgångar just nu summa 39 049 kronor. b) Rapport om medlemsantalet: 
97 stycken medlemmar som har betalt för 2010, inga nya under sommaren. Vi tar 100 kr för 
höstterminen. Vi har nu en lista på medlemmarna som Jörgen skickar ut till styrelsen.
 
§ 5. Ansökan till kulturrådet.
Pelle och Jörgen har skrivit ihop en ansökan till kulturrådet, där vi söker pengar för att hitta mer 
medel till att finansiera vår verksamhet inom föreningen. Den har inte skickats iväg ännu. Övriga i 
styrelsen läser och ger sina kommentarer angående denna ansökan på forumet på hemsidan. Sedan 
kan vi eventuellt skicka in den om vi beslutar så.

§ 6. Rapporter om evenemang.  a) Café Agueli Bertil slutar i arbetsgruppen för Agueli. 
John Edwards har sagt ja till att vara med i den. Hösten börjar på Agueli den 14 september.
b) Berättarnas torg / Berättarstafett. Det var en liten nedgång i år jämfört med förra året. 72 personer 
i genomsnitt. Mycket lyckat arrangemang. Sol alla dagar. Pelle har gjort en presentation som läggs 
ut på hemsidan. En av dagarna under berättarnas torg så lämnades stafettpinnen i BNS 
berättarstafett över från Anders Sandkvist till Sigrid Ogland, som sedan förde den vidare.
c) Mäster Olofs - dagen 4/9 Kl 11-? Pelle har varit på informationsmöte. Det kommer att vara en 
dag för föreningarna som är medlemmar i Mäster Olofs – gården. Det är meningen att bli ett tillfälle 
för föreningarna att visa upp sig. Vi kommer att delta med info-matrial och ev någon berättelse. 
Pelle gör upp ett schema så att vi täcker dagen. d) WORD - festivalen 27-29 / 8 Vi deltar lördag och 
söndag kl 13-15 och berättar berättelser på gården till skofabriken, Hornsbruksgatan 23. På lördag 
kväll kl 20-21 Spökhistorier på Liljeholms-badet. e) Berättarscen i Uppsala. Inget nytt. f) Historiska 
museet  3 eftermiddagar kl 14-15; 22/9, 20/10, 10/11 och en kväll 4/11, klockan 18-19. g) Fabula 
15-17/10 Jörgen går på informationsmöte 8/9. h) Övriga evenemang. Pelle har berättarkurs på 
Timmermansgården på måndagar kl 18 med start den 13/9.

§ 7. Tröjor. Tröjorna har kommit. De blev bra. De kostar  64 kr. Vi kommer att ta 120 kr per tröja. 

§ 8. Hemsidan. Väldigt lite aktivitet på forumet. Nya saker kommer in då och då till kalendariet. 
Gärna fler utsagt och fler länkar. 

§ 9. Övriga frågor. Vi diskuterade om vi vill fixa en banderoll att ha vi arrangemang och 
informationstillfällen. Samt även om vi kan ordna någon form av utställning (ex skärmar)om 
föreningen och våra aktiviteter.

§ 10. Kommande möten Hösten styrelsemöten blir: 16/9 19.00 (Regeringsgatan 93)
3/10 16.00 (Regeringsgatan 93). 8/11 19.00 (Lokal ?). 12/12 16.00 (Regeringsgatan 93)

§11. Mötet avslutades. 

Sekreterare: Sara Eriksson 


