Protokoll Berättarnätet Östs styrelsemöte, torsdag 14 nov. 13.30- 15.30 hos Ulla Aderson,
Närvarande Pelle Olsson, Ulla Andersson, Marina Granlund , Johan Theodorsson och Jörgen
Bodner.
1.Val av mötesordförande och mötessekreterare. Pelle Olsson ordf och Jörgen Bodner sekr.
2. Dagordningen kompletterades och godkändes
3. Justering av styrelseprotokoll 16 okt.
4. a) Ekonomisk rapport. Summa tillgångar 50 486:b) Medlemsantal. 85
5) Berättarverksamheter: rapporter och planeringar.
a) Stockholms stadsmuseum. 3ggr under oktober 12, 14, 35 besökande. Blir 4 ggr under
våren - 2 på Stadsmuseet och 2 på Medeltidsmuseet. Berättarteman: Skuggsidan, Brott och
straff under olika århundranden 13 och 15 - hundratalet på Medeltidsmuseet och 17 – 19 på
Stadsmuseet. Sökt pengar Stockholms stads kulturnämnd: 31 000:- för arvoden och
projektledning.
b) Kafé Klavér. Senast, 13 november 32 personer varav 20 betalade inträde. 7 som berättade
2 dubblerade. Tidigt i vår blir det 100:de ggn.
c) Novemberglöd 16-17 nov. Kursplanering 20 min. Se hemsidan.
d) Ljungby 2014. Ingenting nytt.
e) Berättarnas torg 2014. Ansökan till Kulturförvaltningen inskickad. Besked i februari. Då
fattas beslut om kommande sommar.
f) Rapport från Småland. Berättarkvällar i Växjö fortsätter.
g) Medborgarplatsens bibliotek och Johanna Hellsing. Något nytt? Styrelsen tillstyrker att
medlemmar kan arvoderas för att driva frågan. Vi ska inventera intresset hos föreningens
medlemmar att delta som mentorer för ungdomar som berättar sagor för barn och
familjepublik på bibliotek runt Stockholm. Tanken är att 2 eller fler kan välja att åta sig,
för 2 3 månaders perioder per år, (feb. mars. apr. respektive sept. okt. nov) stötta
ungdomar med råd och dåd, eventuellt hålla seminarier för att erbjuda utveckling osv.
Första steget är att vi uppmanar intresserade medlemmar att besöka något av bibliotekens
återstående sagostunder för att få insikt hur verksamheten fungerar idag. Jörgen skriver
snarast nyhetsbrev till medlemmar för att utröna intresset för medverkande i detta.
h) Skellefteå berättarfestival 24-30 mars. Konferens. Berättare ifrån hela Sverige och lokala
intressenter. Johan kommer att delta med workshop.
i) Studiebesök på spoken word-arrangemang? + övriga nya idéer. Tillfälle har ej givits sedan
förra mötet.
6. Övriga frågor
a) BNS Årsmöte Malmö 7-9 mars 7-9 Workshop med Abbi Patrix 7-8 Ägir värdar.
FEST Stories in movement 9-12 juni Västerbotten. Skellefteå Scenberättande Malå
Samiskt tema och Umeå Erfarenhetsutbyte. Workshops. Johan håller i en del av detta. Håll
ögon och öron öppna. Eventuellt kan föreningen stötta ekonomiskt med resebidrag för att
främja att medlemmar reser och gärna bidrar med insatser vid dessa evenemang.

b) Nordiskt fortellerseminarium. Biskops Arnö sista veckan i Juli vecka 30.
c) BNÖ-enkät. Beslöts att vi avvaktar till senare.
d) Roll up att använda vid föreställningar. Bordläggs Pelle förslag till nästa ggn
e) Inför årsmötet. 23/2 kl 16:00 på MO-gården. Pelle bokar. Program?
f) Nåt annat? Två förslag från Johan. Vardagsrumsberättande. Dagboksberättande.
7). Kommande styrelsemöten. 4/12 kl 19:00 – 21:00 hos Ulla eller Eva.
8. Mötet avslutas.
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