Protokoll från styrelsemöte BNÖ 28 augusti 2011 kl 16-18
Plantskolevägen 38

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

1. Mötesordförande: Pelle
    Mötessekreterare: Sara 	

2. Dagordningen godkändes.

3.  Protokoll 
Föregående protokoll är justerades
 
4. Ekonomi 
a) Vi har ännu inte fått bidragen från ABF för Kafé Klavér och Berättarnas torg 
Tillgångar just nu summa 27 380 kronor.
b) Rapport om medlemsantalet: 94 stycken medlemmar + en okänd som inte uppgivit sitt namn. Mötet beslutar också att höstens nya medlemmar får betala ordinarie medlemsavgift 225 kr, men får då också medlemsskap för hela 2012 

5. Rapporter om berättarverksamheter

a) Stockholms stadsmuseum. 
Datum spikade inför hösten: 13/10, 3/11, 1/12 
Tid: 18.30-19.30
Teman komer att vara Stockholmsprofiler, Stockholmskärlek och Stockholms byggnader. Samarbetet med Stockholms stadsmuseum finns inte med i vår folder, vi funderar pga av detta och andra problem med folderna att hitta ett nytt sätt att göra den på som är mer flexibelt.

b) Kafé Klavér
Höstpremiär 20/9

c) Historiska museet 
Höstens datum: 28/9, 12/10, 27/10 och 7/12.
Alla datumen är det kl 15.00 utom den 27/10 då det är kl 18.00

d) Berättarnas torg 27/6 - 10/7
Totalt kom det ca 1263 personer, i genomsnitt 90 st per kväll
Pelle har skickat redovisning till kulturförvaltningen, ska höra med ABF om de också vill ha redovisning.

e) SM i Berättarslam i Norrköping 27/8
Pelle deltog och vann.
Han och ?? åker därför till Nordiska Mästerskapen i Åbo som går av stapeln 24 sept.

f) Uppsala lörd 10/9 17.30
Pelle, Bosse och Marita åker till Uppsala för att vara med på Berättarafton på Uppsala stadsbibliotek. Vi hoppas få igång en berättargrupp där.

g) Ljungby 2011
Pelle och Johan deltog med berättande och lyssnande. Mycket folk och många biljetter sålda enligt arr. De tyckte båda att det var mycket kul att vara där.

BNÖ kommer ev. att ha något arr på Ljungby-festivalen 2012. Vi har fått ett halvt löfte från Per Gustafsson om detta. Det kan då bli frågan om att Ljungby sponsrar med lite respengar eller några övernattningar för berättare.

6. Hemsidan
Nya hemsidan blir i Wordpress. Johan har tittat på denna varianten och är positiv.
Han håller också på med en annan hemsida som är upplagd där. 
Vi diskuterar en del detaljer inför nya hemsidan.
Vem får annonsera? I kalendariet kan alla medlemmar skriva in aktiviteter, bara det på något sätt berör berättande. På själva hemsidans "framsida" har vi bara arrangemang som sker i BNÖ:s egen regi.
Det har inkommit en fråga till styrelsen angående att ha en berättelsebank på hemsidan. Styrelsen ställer sig positiv. Den som vill kan gärna göra det och i så fall  skicka dem till Johan. Vi beslutar dock att frågan kan vila tills vi den nya hemsidan är igång.
En stor fråga är hur mycket vi ska föra över till den nya hemsidan från den gamla. Vi  diskuterar ang hur många protokoll som bör finnas. Mötet beslutar att de två senaste årens årsmötesprotokoll bör finnas samt innevarande års styrelsemötesprotokoll.
Vi funderar över vad som bör finnas i menyraden och hur många "spalter" det bör vara. 
Vi ger Johan mandat att ta beslut ang det han anser nödvändigt att bestämma vid uppstart.  

7. Nya kontakter Inget nytt 

8. Övriga frågor 
a) Vi söker pengar från Kulturrådet till arrangemangen på Historiska och på Sthlms stadsmuseum. Vet stadsmuséet något mer om möjligheterna att söka pengar.
b) Idas ungdomsmedlemmar. Bordlagt. Förfrågan från Asperger center. Pelle har informerat.
c) ABF-kurser i arrangörskap och att söka pengar. Kerttu går en kurs och anger BNÖ som förening. Är det någon mer som vill gå? Mötet anser att föreningen i så fall bör betala den ringa kostnaden för en sådan kurs. 

§ 10 Kommande möten
Nästa styrelsemöte blir  3/10 18.30 Hos Eva, Fatbursgatan 29 

§11 Mötet avslutades. 


Sekreterare: Sara Eriksson		Ordförande: Pelle Olsson 

