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Verksamhetsberättelse för Berättarnätet Öst 2021 
 
 
Berättarnätet Öst (BNÖ) är en ideell förening som grundades 2003 och är medlem i FEST (Federation 
of European Storytelling). 
 
Grundläggande syfte Berättarnätet Öst fungerar som kontaktnät för människor som är intresserade 
av muntligt berättande i Stockholm med omnejd - både berättare och lyssnare - och verkar för att 
öka kunskapen om och intresset för den muntliga berättarkonsten. 
 
 

Verksamhetsberättelse 
 
Sammanfattning Trots pandemin genomförde föreningen berättarverksamheterna utifrån verksam-
hetsplaneringen, men anpassade genomförandet till pandemin och medarrangörernas förutsätt-
ningar. Det gjorde att Berättarkvällarna kom igång först under hösten. Flera verksamheter, som Ljug 
oss en sanning, genomfördes i mindre omfattning. Andra, Världsberättardagen och deltagandet i 
Kulturnatt Stockholm genomfördes digitalt. Flera verksamheter som skulle ha krävt nya sociala 
sammanhang väntade vi med. Samtidigt har vi gjort flera förbättringar när det gäller vår information, 
som att starta föreningens Youtube och inte minst sjösätta vår nya hemsida.  
 
Antalet medlemmar var 85 vid slutet av 2021. Förra året vid samma tid fanns 77 medlemmar, varav 
en ungdom. Medlemsavgiften på 225 kr var oförändrad under året.  
 
Årsmötet hölls 21 februari via Zoom. 11 medlemmar deltog.  
Till styrelsen valdes Karin Hultenheim (ordförande, omval), Pelle Olsson (omval), Stefan Estby 
(omval), Tomas Carlsson (omval), Anders Holmberg (omval) och Margareta Lindvall Rolfhamre 
(nyval). Hugo Scherwin avgick från styrelsen. Till revisor valdes Björn Söderbäck (omval). Till 
firmatecknare utsågs Karin Hultenheim och Pelle Olsson. Till valberedningen valdes Ida Junker 
(omval) och Kerttu Jokela (nyval). Från valberedningen avgick Gunilla Cullemark. Vid det 
konstituerande styrelsemötet 23 februari omvaldes Pelle Olsson som kassör, omvaldes Stefan Estby 
som föreningssekreterare och valdes Tomas Carlsson som webbansvarig efter Hugo Scherwin som 
avslutade uppdraget. Styrelsen hade 11 ordinarie möten under året, därtill det konstituerande 
mötet. 
 
Berättarkvällarna genomfördes för 19:e året, numera på den nya scenen vid Stockholms 
Stadsmuseum. Eftersom Stadsmuseet var stängt på grund av pandemin sköts den första 

http://berattarnat-ost.se/
http://www.facebook.com/berattarnatost
https://www.youtube.com/channel/UCsebwDvM3B7Sf-q-xDedLvg


 

2 
 

berättarkvällen upp till 2 september. Då kom sju personer varav fyra berättade. Därefter ökade både 
antal lyssnare och berättare. Totalt antal deltagare i september, november och december var 20, 40 
respektive 21 personer, varav i genomsnitt 9 personer berättade. Totalt arrangerades fyra 
berättarkvällar, varav hälften i Källarstugan och hälften i Sevenbomsalen. Sista kvällen inledde vi med 
att bjuda på julfika i Stadsmuseets kafé. 14 medlemmar deltog.  
Enligt den ekonomiska överenskommelsen med Stadsmuseet fick föreningen 500 kr per kväll, medan 
inträdena, 50 kr för icke medlemmar tillföll museet. Eftersom föreningen varken betalade hyra eller 
arvoden blev tillskottet 2000 kr. År 2021 fick vi inget bidrag från ABF. Berättarvärdar var Gunilla 
Cullemark, Anders Holmberg, Pelle Olsson och Johan Theodorsson. 
 
Berättarnas torg genomfördes för 18:e gången – efter uppehåll 2020 – under sju kvällar, från 28 juni 
till 4 juli, på Mäster Olofsgårdens innergård i Gamla stan. Vi fick inget bidrag från Stockholms 
Kulturförvaltning, men 300 kr per kväll från ABF Stockholm. Föreningen fick därmed skjuta till pengar 
så att de tillresta berättarna kunde arvoderas. Varken arbetsgruppen - Pelle Olsson, Johan 
Theodorsson, Olle Johansson - eller någon av de andra berättarna fick betalt. Sammanlagt 13 
berättare framträdde. På grund av pandemin hade vi bara 30 personer per kväll i publiken. Det blev 
ändå en lyckad berättarvecka. Café Ingenstans ambulerande servering bidrog till trivseln. 
 
Stockholmsmästerskapen i Berättarslam - för femtonde året, avgjordes på Stadsmuseet  
4 september 13.00-16.00. Det blev en spännande och härlig underhållning när sju berättare ställde 
upp i tävlingen med Pelle Olsson som MC (Master of Ceremonies) assisterad av Anders Holmberg. 
Efter grundomgången gick de tre berättarna som fick de högsta poängen till final, Irene Karlbom Häll, 
Jörgen Bodner och Håkan Jäder. I finalen ökade spänningen när de tävlande låg så nära varandra 
poängmässigt att Irene vann med en tiondels poäng. Margareta Lindvall Rolfhamre filmade 
finalisterna. Filmerna publicerade hon sedan på föreningens Youtube. 
 
SM i Berättarslam Under hösten 2021 tog styrelsen initiativ till att ta över stafettpinnen från 
Berättarnätet Sverige (som har upphört som förening) för att återuppta SM i Berättarslam. BNÖ tar 
på sig uppdraget att årligen arrangera finalen av Berättarslam då vi i Stockholm tycker att slam är en 
lustfylld tävlingsform som lockar ny publik. En arbetsgrupp, med Anders Holmberg och Margareta 
Lindvall Rolfhamre, påbörjade planeringsarbetet och kontaktade Stadsmuseet där överenskommelse 
om samarbete gjordes. Arbetsgruppen förberedde bidragsansökningar och arbetade på detaljplaner. 
Inbjudningar till lokala berättarföreningar skickades ut 20 december.  
 
En kort historia under den digitala Kulturnatt Stockholm 24 april. Jörgen Bodner och Johan 
Theodorsson antog uppgiften att ansvara för föreningens bidrag med en filmad berättelse på 10 
minuter. De lyfte upp en gammal saga som de berättade på nytt sätt i detta sammanhang. De höll i 
planeringen, tekniken, framförde sin gemensamma berättelse och textade filmen. Den visades sedan 
på Kulturnattens plattformar med de omfattande tekniska krav som ställes. Det blev inte bara en 
historia för kulturnatten, utan en historia för BNÖ och det muntliga berättandet. Redan inledningsvis 
förmedlade de vad muntliga berättelser är, vad de kan handla om, vad BNÖ är och vad föreningen 
gör. De drev också med framförandet utan närvarande publik. De fick lysande respons från lyssnarna. 
 

Ljug oss en sanning Arbetsgruppen för verksamheten har erbjudit bygdegårdar i hela Region 
Stockholm besök av 1 - 4 medverkande berättare och hjälp att arrangera berättarkaféer eller 
workshops. Hos Stockholms läns bygdegårdsdistrikt har gensvaret varit stort med intresse för nya 
besök i skärgården, och flera intresseanmälningar har kommit från kulturansvariga vid 
bygdegårdarna. Men pandemin har medfört oro och tveksamhet hos mottagande arrangörer. I slutet 
av 2020 sände projektledaren Jörgen Bodner en ny ansökan om projektstöd på 120 000 kr till Region 
Stockholm. Den avslogs tyvärr i början av 2021. Det bidrog också till att verksamheten hade en 
mindre omfattning under året för att kunna ge varje berättare skälig ersättning för sin medverkan. 
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Tredje oktober framförde fyra berättare från BNÖ, Jörgen Bodner, Lena Lövdahl, Pelle Olsson och 
Johan Theodorsson sina berättelser för en entusiastisk publik i Överenhörna. 
 
Världsberättardagen 20 mars. Några timmar efter vårdagjämningen, med det ljusa halvårets inträde, 
träffades sju hängivna berättare några timmar på BNÖs berättarstund via Zoom, varav fem berättare 
framförde flera berättelser var. Även berättare från andra föreningar deltog. Årets globala tema var 
New Beginnings. Vårt digitala forum fungerade utmärkt för att ta oss allt längre in i historiernas värld, 
bland både verkiga och overkliga miljöer. Utifrån årets tema spelade Kerstin Reinholdsson in en 
berättelse på video som Margareta Lindvall Rolfhamre publicerade på vårt nystartade Youtube. Karin 
Hultenheim höll i firandet. 
 
Lokala Berättarstunder i Hägersten/Liljeholmen. Medlemmar som ville lyssna eller berätta, diskutera 
ett upplägg eller önskade respons på sin berättelse träffades under sommaren och hösten. De två 
första träffarna skedde via Zoom. Från augusti skedde träffarna på Midsommargården i samarbete 
med gården. Då bjöds även besökare på Midsommargården in, men därifrån kom inga. Sammanlagt 
hölls 8 träffar på vardera två timmar under året. Sex medlemmar (4-5 per gång) deltog med 
berättelser. Totalt framförde deltagarna cirka 40 berättelser och skapade tillsammans stämningsfulla 
och trygga möten. Karin Hultenheim höll i träffarna.  
 
Julberättelser på internet För andra året erbjöd vi medlemmar att spela in korta julberättelser på 
cirka fem minuter med ljud och bild. Utan krav på professionell inspelningsteknik kunde alla använda 
vad var och en hade möjlighet till - mobil, dator, eller surfplatta. Huvudsaken var att andra skulle 
kunna ta del av historierna under trevliga former hemma, ställa fram fika och lyssna. Pelle Olsson och 
Stefan Estby spelade in berättelser som Margareta Lindvall Rolfhamre publicerade på Youtube. 
 
Introduktion/kurser omfattade introduktion, prova på, kurser i muntligt berättande, föredrag och 
workshops. Under hösten genomförde Anders Holmberg en fortsättningskurs på ”Berättandets 
hemligheter” i samarbete med Sjöviks Folkhögskola utanför Avesta, för dem som ville utveckla sitt 
berättande. Tolv personer deltog, varav flera sedan blev medlemmar i BNÖ. 
 
Information Karin Hultenheim ansvarade för informationen tillsammans med styrelsen. Under året 
framställde hon och distribuerade 8 nyhetsbrev till medlemmar och andra intresserade. Olle 
Johansson informerade om Berättarnas torg på hemsidan och Facebook. Under året sågs 
informationen över i samband med förändringen av hemsidan. 
 
Hemsida och sociala medier Tomas Carlsson var ansvarig för föreningens hemsida och lade in 
material. Under åren hade hemsidan, trots flera mindre förbättringar, kvarstått med en otidsenlig 
struktur. Under förvintern gick Margareta Lindvall Rolfhamre och Karin Hultenheim igenom allt 
material som fanns på hemsidan. Karin började skriva om presentationerna av våra verksamheter, ett 
arbete som tillsammans med Margareta kommer att pågå under 2022. Allt arbete gjordes i 
samarbete med Lars-Anders Rolfhamre som redogjorde för förutsättningarna. Han såg över 
tillgängligheten för användaren och hanterbarheten för att administrera sidan. Han uppdaterade 
bland annat tekniken och införde en ny struktur på första sidan. Utöver det tog han fram 
dokumentation och hjälpmedel för både den som ska underhålla hemsidan på daglig basis och för 
den tekniskt ansvariga. Efter ett intensivt arbete sjösattes BNÖs nya hemsida nyårsafton 2021. Vår 
förhoppning är att hemsidan därmed ska vara föreningens huvudkanal för information, med stöd av 
Facebooksidan. Utöver detta startade Margareta Lindvall Rolfhamre föreningens Youtubesida under 
året, ansvarade för sidan och lade in flera filmer. Stefan Estby var redaktör för Facebook, ett ansvar 
som successivt övertogs av Margareta. 
 
Policyer Innehållet i föreningens arbetsmiljöpolicy avseende hot, övergrepp och sexuella trakasserier, 
innehållet i föreningens miljöpolicy samt innehållet i föreningens policy för behandling av 
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personuppgifter, följdes upp vid styrelsemötet 2022-01-27. Det hade inte kommit till styrelsens 
kännedom att avsteg från policyerna skulle ha skett under 2021. 
 
Samarbeten inom Stockholmsregionen BNÖ har överenskommelser om samarbete med ett antal 
organisationer, varav några överenskommelser regleras i skrivna avtal, andra i muntliga. 
BNÖ var fortsatt medlemsförening till Mäster Olofsgården. Överenskommelser mellan föreningarna 
kring verksamheter, lokaler, och kostnader reglerades som tidigare i avtal; BNÖ betalade 1 000 kr per 
år för medlemskapet och kunde i mån av plats boka lokaler till reducerad kostnad. Tomas Carlsson 
var kontaktperson och deltog vid MO-gårdens årsmöte som genomfördes digitalt via Teams 31 maj 
och deltog vid det fysiska medlemsmötet 19 november. Under MO-gårdens Levande julkalender i 
Gamla stan deltog två medlemmar för BNÖ genom att dela ut pepparkakor. 
Det långsiktiga samarbetsavtalet mellan BNÖ och ABF Stockholm reglerar ansvarsfördelningen 
mellan organisationerna vid BNÖs arrangemang när det gäller marknadsföring och bidrag från ABF. 
Avtalet omfattar vidare BNÖs åtaganden för att använda ABFs studierum på Sveavägen i mån av plats 
samt för rep-/teaterlokal på Skånegatan och Odenplan. För 2021 administrerade ABF tyvärr inga 
bidrag till BNÖ, varför krav på ersättningar från ABF kvarstår 2022.  
 
Samarbeten utanför Stockholmsregionen BNÖ ingick i den informella sammanslutningen av 
berättarföreningar, Berättarnätet Sveriges (BNS). För BNÖ lade Margareta Lindvall-Rolfhare in 
material på BNS hemsida. Berättarnätet Öst var medlem i FEST (Federation of European Storytelling) 
med en årskostnad på 768 kr Anders Holmberg var kontaktperson. Tomas Carlsson representerade 
BNÖ under konferensen i Danmark. 
 
Verksamheter utanför BNÖ Under året var många av föreningens medlemmar samtidigt med i andra 
berättarföreningar och deltog i deras verksamheter, därtill i kurser, festivaler och evenemang runt 
om i världen. Flera medlemmar drev egna professionella berättarverksamheter både nationellt och 
internationellt.  
 
 
För Berättarnätet Öst 
 
i samarbete med ansvariga för respektive verksamheter och ansvariga för respektive administrativa 
områden. 
 
27 januari 2022 
 
 
 
Karin Hultenheim 
Ordförande 
 


