
Styrelsemöte BNÖ den 3 / 10 - 2010 Regeringsgatan 93.

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

§ 1. Mötesordförande: Pelle Mötessekreterare: Sara 

§ 2. Dagordningen godkändes.

§ 3. Protokollen från föregående möte och mötet i augusti justerades. 

§ 4. Ekonomi:
 a) Tillgångar just nu summa 38 013 kronor.

b) Rapport om medlemsantalet: En ny medlem, vilket blir 99 betalande medlemmar och 9 
ungdomsmedlemmar; totalt 108 medlemmar. 

c) Beslut taget av mötet att vi ska betala medlemsavgift på 1000 kr per år till Mäster Olofs gården. 

§ 5. Rapporter om evenemang: 
a) Fabula 15-17/10. Föreningen sponsrar de 25 första helgpassen med 200 kr (av 750 kr). Detta har 
gått ut till medlemmarna i nyhetsbrev och står på BNÖs hemsida. Medlemmar kan förhandsanmäla 
om de vill ha denna rabatt. Finns det platser kvar, av de 25, så går det även att köpa på plats. 
Medlemsmatrikel kommer att finnas på plats vid festivalens biljettbord, där det även har markerats 
vilka som har förhandsbokat. 
Vi har även ett erbjudande att de som blir medlemmar på Fabula (200 kr, medlemskap resten av 
2010 och hela 2011) också får ta del av rabatten. Detta under förutsättning att det finns några av 25 
rabatterade biljetterna kvar.
Vi kommer att ha ett bord och en skärm, eventuellt finns det ej plats att ställa upp detta förrän på 
lördagen pga utrymmesskäl. Alla som kan rycker in och står en stund eller flera vid vårt bord. Vi 
bemannar bordet så mycket som vi kan. Alla medlemmar kan hjälpa till med detta. Vi gör reklam 
för Fabula på Agueli den 13/10 och gör reklam för vårt bord (att hjälpa till). Alla som har tröja 
ombedes att använda denna då tröjan i sig är reklam! Jörgen och Gunilla ansvarar för skärmen.
Pelle tar dit kvittensblock, växelpengar, tröjor att sälja och boken Berättar-café. Ulla kan hjälpa till 
på lördagen. 
Seminarium med kulturrådet fredag 15/10 (på Fabula) Pelle och Jörgen deltar. 
Jörgen är också moderator på frukost berättande och ombedd att vara artistvärd. Vår medlem Marita 
Castro är ansvarig för öppen scen. 

b) Open space 14/10 kl 13-15. Kertuu och Jörgen är där. 

c) Historiska museet: 22/9 Har varit och var lyckat med 16 besökare. Andra datum i höst är 20/10, 
10/11 kl 14-15 och en kväll 4/11, klockan 18-19. Samarbetet med Historiska fungerar mycket bra. 
De annonserar om arrangemanget, både på museet och i annons på DN. Tider för 2011 är redan 
bokade. 

d) Värdsberättardagen 20/3 2011. Vi satsar på att ha den på Historiska museet. Det kommer att vara 
en liten bokmässa samtidigt på Historiska. Ska vi eller ska vi inte ha berättelser för barn i år? 



§6. Ansökningar på gång: 
a) Ansökan till kulturrådet ang projektet ”Berätta din historia” är klar att skickas in. Man kan inte 
skicka in ännu men den ska vara inne senast 15 nov.

b) Ansökan till kulturförvaltningen ang ”Berättarnas torg”. Pelle gör i ordning denna ansökan. 

c) Ansökan till kulturförvaltningen ang ”Världsberättardagen”. Jörgen och Gunilla ansvarar. Ska 
vara inne senast 15nov.

§ 7. Övriga frågor
Vi behöver börja tänka på 2011 års foldrar. Vad ska finnas med i den. Ska vi trycka dem själva eller 
fortsätta låta trycka dem. Om vi trycker själva kan vi trycka i omgångar ”on demand” (ex inför vår 
och höst) och det blir lättare att göra förändringar. 
Frågan bordlades till nästa möte.

§ 9. Nästa möte 
Måndag 8/11, kl 19.00 Hemma hos Ulla. 

§ 10. Mötet avslutades.


