
Styrelsemöte BNÖ den 8 / 11 - 2010   Hemma hos UllaAndersson
Närvarande: 

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

§  1. Mötesordförande: Pelle Mötessekreterare: Sara 

§  2. Dagordningen godkändes.

§  3. Protokollet från föregående möte bordlades att justeras på nästa möte. 

§  4. Ekonomi:

a) Tillgångar just nu summa 39 323 kronor. Vi ska betala Fabula 3000 kr för rabatter till medlemmar 
på festivalen. Vi har ännu inte betalat Gunillas tryckeri 1000 kr för tryckandet i våras. ABF-
pengarna 5000 kr har inte ännu kommit in. 

b) Rapport om medlemsantalet: Fyra stycken nya medlemmar, vilket blir 102 betalande medlemmar 
plus ungdomsmedlemmarna. En nuvarande medlem som ännu ej betalat kontaktas av Pelle.

c) BNÖ-pärmen är nu komplett hemma hos Pelle med verksamhetsberättelser och 
årsmötesprotokoll.

§  5. Rapporter om evenemang:

a) Fabula 15-17/10 15 st av medlemmarna antog erbjudandet med Fabula-rabatt, sponsrat av BNÖ. 
Utställningen som Gunilla ordnat blev jättesnygg. Bordet fungerade bra. Några tröjor sålda. 
Samtliga styrelsemedlemmar som var på festivalen tyckte att festivalen var bra och att 
arrangemanget blir bättre och bättre för varje år. Jörgen som var värd för tre berättare, bland annat 
en berättare från Kina fick en något annorlunda och speciell festival i år. BNÖ-medlemmar var med 
på frukostberättande och öppen scen. 
b) Open space 14/10 Kerttu och Jörgen deltog. 
c) Historiska museet 4/11 (kvällstid) berättade Eva, Bosse och Marianne. Mycket lyckat med 45 
lyssnare.  10/11 är det kl 14-15 igen med Victor, Kerttu och John.
d) Nordiska mästerskapen i berättarslam i Oslo. Rapport från Pelle. Han kom trea. Per Helge 
Sörensen vann och blev nordisk mästare. Nästa NM i Finland (Åbo). 
e) SM Berättarslam 2011. Förfrågan angående arrangör SM Berättarslam 2011. Hur ställer sig 
BNÖ? Vi tycker att det har varit mycket Stockholm och det är roligt om det sker på andra platser i 
landet. Det finns andra intresserade så styrelsen beslutar att vi inte nappar denna gång. 
Regionslammet (Stockholm) bokat till maj. 
f) Värdsberättardagen 20/3 2011 På historiska museet.

§  6. Ansökningar på gång: 

a) Vi ansöker om 370 000 kr från kulturrådet för projektet ”Berätta din historia”. Pelle har skickat in 
projektansökan och bilagor.
b) Vi ansöker om 50 000 kr kulturförvaltningen till ”Berättarnas torg”. Berättarnas torg ingår också i 
det stora projektet ovan. Till Berättarnas torg ansöker vi också om pengar från ABF.
c) Ansökan till kulturförvaltningen ang ”Världsberättardagen” ska också iväg. Jörgen och Pelle 
försöker få iväg den i veckan.

§  7. Folder: 
Mötet beslutar att fortsätta med tryckandet på det sätt som vi gjorde detta år. Nu finns en ordentlig 
tryckfil som tryckerier vill ha dem. De flesta datum till nästa års folder är klara. Det enda som är 
kvar är datum för Agueli. Pelle söker ägaren till Café Agueli för att få dem klara.



§  8. Övriga frågor.

a) Mäster Olofs – gården utlyser stipendier för medlemmar i medlemsföreningarna. Pelle ansöker 
för oss som förening, om det går. 
b) Entreprenör för Kafé Mäster Olof efterfrågas.
c) BNS styrelse behöver fler styrelsemedlemmar. Jörgen har begärt underlag från BNS styrelse 
(Sven) så att vi kan lägga en annons på vår hemsida angående detta. 
d) Årsmöte preliminärt 20/2 – 2011. Pelle kollar MO-gården och i andra hand Historiska för lokal.

§  9. Nästa möte: Söndagen 12 december kl 16:00 på Regeringsgatan 93.

§  10. Mötet avslutades.     

Ordförande: Pelle Olsson  Sekreterare: Sara Eriksson


