
Protokoll från årsmöte i Berättarnätet Öst
söndagen den 21 februari 2010 klockan 16-18
 
1. Mötesformalia Jörgen Bodner öppnade mötet. 

1a Mötet befanns vara behörigt utlyst.

1b Till mötesordförande valdes Pelle Olsson.

1c Till mötessekreterare valdes Sara Eriksson

1d Till justerare valdes Lisa Killander-Braun och Helén Dejke. 

1e Dagordningen fastställdes.

2. Verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport samt revisionsberättelse
2a Verksamhetsberättelsen lästes igenom av mötesdeltagarna och lades till handlingarna, med 
ändring från två besök i Nynäshamn till tre och tillägg med en punkt om ungdomsprojektet som var 
ett samarbete mellan punkt Medis, Fabula och BNÖ. 

2b Ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2009. 

2c Revisionsberättelsen av revisorn Björn Söderbäck lästes och lades till handlingarna.

3. Ansvarsfrihet  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

4. Val av ny styrelse Pelle Olsson presenterade valberedningens förslag till ny styrelse. 
Mötet valde den föreslagna styrelsen. 

4a Ordförande: Pelle Olsson (nyval)

4b Övriga styrelseledamöter: Ulla Andersson (omval, nyval kassör), Jörgen Bodner (omval) Sara 
Eriksson (omval), Gunilla Rosbro (omval), Eva Graus (nyval), 

4c Revisor: Björn Söderbäck (omval)

4d Valberedning: Lisa Killander-Braun och Helén Dejke 

5. Firmatecknare Till Berättarnätet Östs firmatecknare valdes, var och en för sig, ordföranden 
Pelle Olsson med personnummer … och kassören Ulla Andersson med personnummer ... 

6. Fastställande av budget för 2010  Budgeten som är lagd är något underbudgeterad. Detta 
kommer att kunna täckas av föreningens eget kapital. 

Diskussion på mötet angående budgetpunkten 5000 kronor avsatta till medlemsrabatter för BNÖ-
medlemmar på Fabula-festivalen som infaller vartannat år. Olika åsikter och argument framfördes 
för att denna punkt skulle kvarstå alternativt anslås som medel till arrangemang som föreningen 
själv anordnar. 

Röstning genomfördes med resultatet:  Medlemsrabatter till Fabula festivalen: 6 stycken röster

Arrangemang som föreningen anordnar: 3 stycken röster  1 nedlagd röst.

Därmed kvarstod denna punkt med rabatter till Fabula festivalen i budgeten i oförändrad form

Budgeten antagen i sin helhet av mötet. 



7. Motioner  Motionen från Göran Hemberg: Transparanta bidragsansökningar och redovisningar 
antogs. I fortsättningen bör följande riktlinjer tillämpas vid ansökningar och redovisningar av 
projektbidrag:

a. Alla kostnader tas upp i en ansökan.

b. Olika typer av kostnader skiljs åt, både i ansökan och i redovisning. 

c. Eventuella funktionärsarvoden behandlas som alla andra kostnader och bestäms i förväg.  

8. Medlemsavgifter
8a Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2010 ska fortsätta vara 200 kronor. 

Däremot föreslogs en höjning till 225 kronor för 2011. Även här genomfördes röstning.

Medlemsavgiften 2011 oförändrad: 2 stycken röster.

Höjning av medlemsavgiften 2011 (till 225kr): 8 stycken röster.

Förslaget till en höjning av medlemsavgiften för verksamhetsåret 2011 till 225 kronor, antogs.

8b Även i fortsättningen är medlemskapet gratis för medlemmar under 26 år.

Det behövs dock en genomgång av de befintliga ”ungdomsmedlemmarna” för att se vilka som blivit 
äldre än åldersgränsen 26 år. 

9. Övriga frågor 
9a Helen föreslog att vi borde göra mer reklam för Berättarnas torg. 

9b Inbjudan om Berättarstafett i samarbete med Berättarnätet Sverige under 2010. 

9c Det planeras en WORD-festival i Hornstull 13-15 augusti 2010. Vill vi vara med ? I så fall hur 
ska vi bidra ?

9d Catarina Abelli avtackades för sin tid i styrelsen.

10. Mötet avslutades och sedan följde knytkalas.
11.

Stockholm 2010-03-08 Sara Eriksson, sekreterare  Pelle Olsson, mötesordförande

Helén Dejke, justerare                                                Lisa Killander-Braun, justerare


