051211 Protokoll från styrelsemöte
Närvarande: Karin, Bosse och Göran

1. Förslaget till årskalender spikades. (Se bifogad fil.) Årsmöte med knytkalas & historier: den 22 januari
kl 16-21. Karin preliminärbokar Etnografiska. Världsberättardagen den 20 mars preliminärt en
berättarkavalkad på Skansen. Marianne håller kontakt med Skansen så vi har ett definitivt besked före
styrelsemötet den 15/1. Det regionala BerättarSlammet äger rum lördagen den 20 maj kl 18 på
Etnografiska. Styrelsemötena under våren har vi som tidigare söndag em kl 17 veckan före
Aguelikvällarna, dvs. den 15/1, inget styrelsemöte i februari, 19/3, 23/4 och 14/5.

2. Styrelsens sammansättning 2006 Samma som den nuvarande med det undantaget att Monica Zak
avsäger sig sin suppleantpost. I stället för henne, ev. någon yngre människa helst från Uppsala. Annars
låter vi platsen vara vakant tills vi får tag på någon ännu så länge okänd ung person. Göran kontaktar
Pelle & Peter Hagberg i valberedningen.

3. Bosses förslag att medlemmar kan skänka bort ett medlemsskap till någon under 26 år spikades. De
skall dock själva ha förnyat sitt medlemsskap före januari månads utgång.

4. Göran gör en ny upplaga av fickfoldern. Göran gör ett förnyaMedlemsskapsUskick + kallelse till
årsmöte. Bosse gör ett bokslut med hjälp av Göran. Catarina ombeds ansvara för att en
verksamhetsberättelse är klar före årsmötet.

Vid protokollet, Göran
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