
Styrelsemöte BNÖ den 16 september 2010 Regeringsgatan 93.

Närvarande: Pelle Olsson, Jörgen Bodner, Gunilla Rosbro och Ulla Andersson 

Frånvarande: Eva Graus och Sara Eriksson.

§ 1.  Mötesordförande: Pelle Mötessekreterare: Gunilla 

§ 2. Dagordningen godkändes.

§ 3 Protokoll 
      a)Föregående protokoll är justerat. 

      b) Rutiner för mötesprotokoll.

Alla mötesprotokoll från styrelsens möten ska, när de har blivit justerade, sättas in i en pärm 
som ordföranden har hand om. Vid byte av ordförande lämnas mötespärmen över till den nya 
ordföranden. 

§ 4. Ekonomi 
a) Föreningens sammanlagda tillgångar: summa 37 713 kronor. 

 De 5% som föreningen tar ut av de projekt som ger överskott kommer att läggs på ett eget konto. 
Detta för att bättre synliggöra dessa pengar i den ekonomiska redovisningen.

b) Rapport om medlemsantalet: 98 stycken medlemmar. 

§ 5. Ansökan om ekonomiska bidrag:
a) Ansökan till kulturrådet
 Pelle visade upp ansökan till Kulturrådet. Arbetet fortsätter med att färdigställa den.  Ansökan ska 
vara klar och ska skickas in i november.

b) Ansökan till Stockholm kulturförvaltning

 Gunilla och Jörgen skriver ansökan tillsammans. Den ska vara inskickad till Kulturförvaltningen 
sista november.

c) Berättarslam
 Berättarslam medför inga direkta utgifter för föreningen. Därför kommer inte föreningen att ansöka 
några pengar specifikt för detta evenemang. 

 
§ 6. Rapporter om evenemang:
a) Fabulafestivalen 15-17 oktober
 Föreningen går in och sponsrar 200 kronor till de medlemmar som köper ett helgpass. 
 Den avsatta summan för detta medger 25 stycken rabatter a´200 kronor. 

a:1) Jörgen håller kontakten med arrangörerna för Fabulafestivalen.



a:2) Gunilla sätter ihop lite informationsmaterial om föreningen som ska finnas synligt på 
festivalen. Detta för att få nya medlemmar till föreningen.

b) Open Space Open Space är ett seminarium/ brainstorming som sker den 14 september i ABF-
huset på temat ” Berättandet som konstform”. Pelle undersöker om det finns någon som kan 
representera föreningen.

c)  Word-festivalen  Föreningen deltog på festivalen. De var få som hittade till vår scen. Men det 
kom fler till lördag kvällens spökhistorier på badet.

d) Mäster Olofsdagen, MO-dagen 4 september Första berättarpasset 5 besökare

Andra berättarpasset 11 besökare

e)  Historiska museet
20/10, 4/11 och 10/11 

§ 7. Föreningens tröjor 
Pelle tar med sig tröjor till Café Augeli´ till försäljning, pris 120 kr/ tröja

§ 8. Hemsidan
 Det rullar på. Bilder läggs ut på hemsidan från evenemang som varit. Information om saker som 
ska hända läggs in i kalendariet. 

§ 9  Övriga frågor  - 

§ 10 Kommande styrelsemöten för hösten
 3/10 16.00  (Regeringsgatan 93)
 8/11 19.00 (Lokal ?)
 12/12 16.00 (Regeringsgatan 93)

§11  Mötet avslutades. Sekreterare: Gunilla Rosbro


