
Protokoll från styrelsemöte i Berättarnätet Öst 05 04 03

 
Närvarande: Eva Graus, Bo Almén, Catarina Abelli, Marianne Engström, Sigrid Ogland, Göran Hemberg

 

 1. Rapport från Järnafestivalen: Anmälningar börjar komma in och det första stora vem-gör-vad-mötet med 
Kulturforum Järna hålls i dagarna. Flyers har tillverkats och Inger Lise försöker föra ut festivalen till olika 
internationella nätverk, bl a Society of Storytellers. Hon fick med sig tips om andra kanaler.

 
2. Sommarfestival i Stockholm månadsskiftet augusti/september: Marianne tar kontakt med Gunilla 
Berglund för att kolla intresset av att Öst gör ett arrangemang kring temat Stockholmsberättelser. Vi är klart 
intresserade och fick flera pigga idéer. Verkar det lovande bildar vi en arbetsgrupp som ägnar sig åt detta. (Vi 
väntar med spänning på en rapport från Marianne, helst på denna plats på hemsidan.)

 
3. Utvärdering av Fabulafestivalen

 
             Festivalen borde läggas på en annan dag än World Storytelling Day, i fall man inte gör den dagen till 

ett dominerande inslag i hela festivalen.

      Det bör finnas en samlingsplats, kafé eller liknande för fritt berättande, utmaningar, ljugarbänk, etc. 
Där skall det kunna berättas även på ”tomma” tider. Utan en sådan plats funkar inte en Öppen scen 
som är programlagd samtidigt med andra föreställningar.

Festivalen bör avslutas med en stor kavalkad. Och lördagkvällen – den bästa tiden – bör också ha en 
sådan toppkaraktär.

 
4. Berättarslam: Vi enade oss om att försöka få till stånd ett nationellt Berättarslam under berättaråret 2006. 
Det naturliga tillfället skulle i så fall vara vid den kommande Fabulafestivalen. Det betyder att vi förutom oss 
själva måste mobilisera de andra berättarnäten i landet så att det kan arrangeras regionala slam under hösten. 
Vi beslöt att bilda en arbetsgrupp bestående av Göran, Eva, Catarina och Karin. Vi gör vårt första mycket 
informella test i samband med en vårfest för Berättarnätet Öst, som i bästa fall kan äga rum på Etnografiska 
museet. Karin kollar några lördagar i maj/juni och återkommer med definitivt datum. Så skickar vi ut en 
kallelse.

 
5. Hemsidan: För att folk skall lockas till hemsidan måste vi själva använda den aktivt. I bästa fall upptäckte 
vi under mötet varför inte alla fick mejl från "Internt". Man måste klicka i rutan "Prenumerera på nya 
inlägg". Vi bör alltså skicka gruppmejl till varandra härifrån i fortsättningen.  Vi bestämde också att alla 
registrerade medlemmar skall kunna föra in nya händelser i kalendariet som sedan Karin (eller Göran) 
publicerar. Dessa händelser skall signeras med skrivarens e-postadress, så läsaren har någon att vända sig till 
med ev. frågor. För det tredje beslöt vi att de egna, publika hemsidorna kan utökas med nya sidor, ifall man 
har något speciellt projekt man vill puffa extra för. Och att priset för en sådan sida också blir 250 kronor, 
med tanke på att det är ett lika stort jobb med den som med den första.

 
Göran


