Protokoll från styrelsemöte i Berättarnätet Öst 050220
Närvarande från styrelsen: Göran Hemberg, Eva Graus, Bo Almén, Marianne
Engström, Karin Wästfelt.
Inbjudna från arbetsgrupper: Inger Lise Oelrich, Björn Söderbäck, Peter Hagberg.
1. Samarbete med Kulturforum i Järna om symposiet Storytelling som läkekonst.
Mötet gjorde först klart att Berättarnätet Öst genom Inger Lise Oelrich och Sigrid Ogland är
medarrangör i och söker pengar till symposiet. Kulturforum i Järna sköter dock ekonomin och har
bokförings- & redovisningsansvar. Symposiet väntas besökas av ca 100-200 deltagare från hela
världen. Engelska kommer att vara huvudspråket men det skall också ges möjlighet att arbeta på sitt
eget språk. Inger Lise tar upp frågan om rabatt för BNÖ-medlemmar och möjlighet för BNÖ att
presentera sig på symposiet. Arbetsgruppen avser att fortsätta arbetet med storytelling och läkekonst
efter symposiet.
2. Samarbete kring projektet "Ung berättarscen"
Björn och Peter presenterade projektet ”Ung berättarscen” till vilket de söker pengar från Allmänna
arvsfondens ungdomsmedel. Det blir ett 3-årigt projekt som kommer att vara rikstäckande. Mötet
beslutade att BNÖ formellt står som ansökare och utsåg Björn och Peter som föreningens
arbetsgrupp i projektet, under förutsättning att Berättarnätet Sverige (och eventuellt
Fabulafestivalen) sköter ekonomin och är bokföringsansvariga. Anledningen är att ansökan måste
komma från en ideell organisation som är äldre än två år. Dessutom är det fördelaktigt att BNÖ är
med som arrangör för att understryka projektets lokala förankring.
3. Korrigeringar på Fabulafestivalens hemsida
Fakta om BNÖ:s ordförande och medlemsavgift ska ändras på Fabulafestivalens hemsida.
4. Viktiga möten
Onsdag 23/2 har Berättarnätet Sverige sitt konstituerande möte. Göran och Catarina deltar. Torsdag
24/2 är det upptaktsmöte inför Berättaråret 2006. Karin och Marianne deltar. Vi diskuterade om
frågor som vi ska ta upp på dessa möten. Göran berättade om formen för ”Poetry Slam” som lätt
kan bli ”Storytelling Slam”. Vi ska informera om Aguelikvällarna och Berättarnas Torg. Andra
frågor som kan komma upp är formen för medlemskap, medlemsavgift och röstningsförfarande.
Styrelsemötet förordar graderad rösträtt i förhållande till medlemsorganisationernas storlek.
5. Nästa styrelsemöte
äger rum söndagen 27/2 kl. 14.00 på Ordfront. Då jobbar vi med hemsidan. Till dess försöker alla
syrelsemedlemmar vara aktiva på hemsidan så att vi kan presentera den innan Fabula.
Vid protokollet: Karin Wästfelt

