Protokoll från styrelsemöte BNÖ 4 maj 2011 kl 19-21
Fatbursgatan 29 

Närvarande: Pelle Olsson, Johan Theodorsson, Eva Graus och Sara Eriksson.
Frånvarande: Ulla Andersson och Marina Granlund

1. Mötesordförande: Pelle
Mötessekreterare: Sara 	

2. Dagordningen godkändes.

3.  Protokoll 
Föregående protokoll är justerades
 
4. Ekonomi 
a) Tillgångar just nu summa 77 781 kronor.
b) Rapport om medlemsantalet: 91 stycken medlemmar som har betalt för 2011. 
Inga nya sen sist.

5. Rapporter om berättarverksamheter

a) Kafé Klavér
37 personer sist. Det är färre än de första gångerna men fullt acceptabelt. 
Sista gången i vår den 16/5
b) Historiska museet 
Höstens datum: 28/9, 12/10, 27/10 och 7/12.
Vi har fått ett nytt datum 27/10 (kvällstid)
c)  Berättarslam 15/5
Arbetsgruppen verkar ha detta under kontroll. Sara mailar Jörgen ang afficher att sätta upp. Det kommer att vara fri entree på Historiska för alla BNÖ-medlemmar. Vi hoppas på många åhörare som sist. 
d) Berättarnas torg 27/6 - 10/7
Allt är klart. AG har börjat med utskick. 
e) Skellefteå
Pelle var där. Välordnad och trevlig berättarfestival med mycket stöd av lokalsamhället.
f) Ljungby
Pelle och Johan ska vara där i år och jobba. 

Pelle har varit i kontakt med Ljungbyfestivalen om möjligheten att genom BNÖ ge möjligheten att uppmuntra fler stockholmare att åka till festivalen i Ljungby. Arrangörerna där gav ett förslag till nästa år, att BNÖ skulle stå för ett berättarcafé och som ersättning skulle Ljungby sponsra med lite respengar eller några övernattningar för några berättare. 

Vi diskuterade även möjligheten att BNÖ i studiesyfte skulle kunna sponsra några medlemmar till Ljungby. Det skulle också kunna vara en trevlig gest mot att de sponsrar oss. Detta beslut kanske dock behöver tas på ett årsmöte.
Diskussionen fortsätter... 

6. Hemsidan
a) Johan har varit i kontakt med Andreas som är ansvarig för vårt nuvarande webbhotell; Educator. Det kostar 1080 /år men vi har Educator fram till årsskiftet utan fler kostnader. Andreas har också betalt vår domän Lopia fram till apr 2012. Den kostar annars 99kr /år. 
Johan tar över från Jörgen som webbredaktör under maj med nuvarande system. Troligen kan vi då genomföra byte av webbhotell, domän och ev. programvaran för hemsidan, till hösten.   
b) Ordföranden skriver ett sommarbrev till medlemmarna. Det läggs ut på hemsidan och skickas som e-mail till alla medlemmar som har mail. Ca 10 st har inte mail, till dessa skickas sommarbrevet med vanlig post.
c) Pelle hade fått ett erbjudande om google-annonser. Styrelsen tycker inte att det vore värt besväret. Vi beslutar att inte använda oss av detta nu.

7. Nya kontakter
a) Johan har haft möte med två personer från Sthlms stadsmuseum; Filippa Norman och Hans Öjmyr. De var väldigt intresserade av muntligt berättande och av ett samarbete med BNÖ. Det som verkade vara mest intressant var deras Berättarstuga som kan ta ca. 30 st åhörare. Man skulle då ha några torsdagkvällar i höst ca 18.
Det ska förstås vara stockholmstema på berättelserna. Johan fortsätter kontakten och ser om vi kan bestämma något i maj ang hösten.
Kanske skulle vi kunna söka pengar för att arbeta för bevarandet av stockholmsberättelser. 
Stockholms stadsmuseum har också ett faktarum där allmänheten kan forska om Sthlm. Kanske skulle vi kunna utveckla ett samarbete med dem?  
b) Eva och Johan har träffats och diskuterat berättarprojekt för barn. Detta skulle vi i så fall söka pengar för. Till exempel från "Fördel Barn". Projekt som ska få pengar därifrån ska vara: nyskapande, ha delaktighet hos barnen, plan för långsiktighet, helst gynna utsatta barn.
Lite olika frågor: Vilka projekt har fått pengar förut?
Vilka vill vi ha som samarbetspartner i ett sådant projekt? 

8. Övriga frågor 
a) Bidrag från landstinget. Pelle undersöker.
b) Kulturrådet. Ska vi söka pengar därifrån igen? För vad i så fall? Frågan bordlades.
c) Årsmöte Mäster Olofs - gården. Marianne Engström var där och representerade oss.   

§ 10 Kommande möten
Nästa styrelsemöte blir söndag 12 juni 2011, 16-18. 
Plats: hemma hos Ulla, Plantskolevägen 38

§11 Mötet avslutades. 

Sekreterare: Sara Eriksson




