Protokoll från styrelsemötet 051009
Närvarande: Göran, Eva, Bosse, Katarina
Berättarslam
Lördagen den 3 december arrangerar vi ett nytt BerättarSlam kl 18.00 på Etnografiska Muséet. Vi
beslöt att:
●
●

bjuda in en representant från landets 10 olika regionala nätverk till kvällen
subventionera Stockholmsresan för varje representant med halva reskostnaden, dock högst
500 kronor/person

Tanken är att de som varit med, upplevt hur det går till och tagit ställning till reglerna, tar ansvar för
att det ordnas ett lokalt BerättarSlam på den egna orten någon gång under våren. Segrarna därifrån
möts sedan till ett nationellt BerättarSlam i samband med Fabulafestivalen hösten 06.
●
●
●

Göran kollar med Studiefrämjandet om de vill gå in och subventionera det här projektet.
Göran skickar ut en inbjudan till de regionala nätverken samt ser till att information kommer
ut till Östmedlemmarna via nyhetsbrevet.
Eva och Karin (OK?) ansvarar för lokal och det praktiska med knytkalaset.

Berättarnätet Sverige
arrangerar en berättarkväll på Stallet fredagen den 2 december med bl a gruppen Galder och Mikael
Öberg. Lördag, mitt på dagen, ordnar också BNS en stämma där de olika föreningarna får tillfälle
att knyta kontakter och berätta om sina planer för Berättaråret 06.
Kurser
Vi beslöt att ordna en kursdag söndagen den 4 december. Eva tar omedelbart kontakt med ABF för
ekonomiskt bidrag och lokal. Kursen vänder sig främst till sådana som vill komma igång med ett
eget berättande. Antalet deltagare maximeras till 10 personer. Östmedlemmar betalar 150 kronor,
övriga 300 kronor. Detta under förutsättning att vi får ABF-bidrag. Göran gör en kursbeskrivning i
samråd med Eva och ser till att kursinbjudan går ut via nyhetsbrevet. Visar det sig finnas intresse
planerar vi en liknande kurs i början av nästa år.
Vi funderade också på att ordna träffar/kurshalvdagar för erfarna berättare som vill få
återkoppling på sitt eget berättande. Det tar vi upp igen på nästa styrelsemöte.
Medlemsregistrering
Catarina hinner inte löpande registrera sådana medlemmar som inte har e-post. Vi löser problemet
akut genom att:
●

Göran mejlar Eva en adresslista på sådana som inte har e-post före den 1 november.

●

Göran mejlar Eva nyhetsbrev om Berättarslam och kurs före den 1 november

●

Eva ordnar ett brevutskick första veckan i november

Hittills har både Bosse och Göran fört var sitt register. Kan den här dubbla medlemsregistreringen
undvikas i framtiden? Frågan tas upp på kommande styrelsemöte.

Hemsidan
●
Göran bearbetar Membro så att Berättarnätet Öst dyker upp när man googlar.
●
●

Göran ser till att alla avdelningar kan nås med länkar direkt från första sidan
Catarina åtar sig att rita nya ikoner. Hon uppskattade styrelsens interna hemsidesrutiner
inför mötena. Vi fortsätter på den här inslagna vägen.

Bosse föreslog att vi går ut med en medlemsenkät på hemsidan för att öka intresset. Tas upp på
kommande styrelsemöte.
Övrigt
Bosse föreslog en medlemsmyskväll senare i höst. Tas upp på kommande styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte
är söndagen den 13 november. Då skall all info om Berättarslam och Berättarkurs ha gått ut, även
till medlemmar som inte har e-post. På dagordningen finns redan följande frågor:
Återkopplingsträffar för erfarna berättare, medlemsenkät på nätet, myskväll för Östmedlemmar.
Göran Hemberg

