Protokoll från Berättarnätet Östs årsmöte 06 01 22
Plats:

Etnografiska Museet
Närvarande:

Bertil Bragby, Björn Söderbäck, Bo Almén, Sylvia Hild, Karin Wästfelt, Birgitta Lundvall,
Eva Graus, Kerttu Jokela, Ulla Andersson, Marianne Engström, Maria Widersheim-Paul,
Göran Hemberg
1.

Årmötet valde Göran Hemberg till mötesordförande, Sylvia Hild till sekreterare och Karin
Wästfelt till justerare.
2.

Mötesordföranden föredrog verksamhetsberättelsen som vittnar om ett synnerligen livaktigt
berättarår. Bo Almén lade fram resultat- och balansräkning för 2005 och lämnade sedan ordet
till föreningens revisor Björn Söderbäck vilken fann föreningens räkenskaper utan
anmärkningar.
3.

Årsmötet beslöt att bevilja den gamla styrelsen ansvarsfrihet.
4.

Årsmötet antog valberedningens förslag till ny styrelse och valde följande personer:
Ordförande: Göran Hemberg (omval)
Kassör: Bo Almén (omval)
Övriga ledamöter:
Karin Wästfelt (omval)
Catarina Abelli (omval)
Eva Graus (omval)
Marianne Engström (omval)
Suppleanter:
Sigrid Ogland (omval)
Rebecka Bodemar (nyval) ersätter Monika Zak som avgår
Revisor: Björn Söderbäck
Årsmötet beslöt också att välja följande personer till valberedning 2006:
Pelle Olsson (omval)
Jerk Elmén (nyval) ersätter Peter Hagberg som avgår
5.

Styrelsens förslag till budget för 2006 godkändes. Förslaget innebär inte några större
förändringar jämfört med 2005. Antalet utskick till medlemmar som saknar
e-mailadress skall utökas. Hemsidan som nu i princip är färdigbyggd beräknas dra mindre
kostnader under det kommande året, däremot vill styrelsen satsa på utbildning så att fler
medlemmar aktivt kan medverka i arbetet med hemsidan.
Årsavgiften för 2006 fastställdes till 200 kronor. Beslöts att den skall vara oförändrad även
under 2007.

Årsmötet drog upp följande riktlinjer för Berättarnätet Östs verksamhet 2006:
● vidareutveckla verksamheten med befintliga arbetsgrupper
● Skansen deltar som aktör på Världsberättardagen den 20 mars, men betalar inga
arvoden till medverkande Östberättare. Årsmötet såg dock detta som en möjlighet att
bygga upp en framtida samverkan med en viktig institution. Skansens museipedagog
Maria Widersheim-Paul och Marianne Engström bildar en arbetsgrupp.
● Berättarnätet Öst bidrar till 2006 års Fabulafestival med ett nationellt berättarslam
6.

Vid årsmötet 2005 togs ett förslag till stadgeändringar. Förslaget klubbades nu slutgiltigt
igenom och innebär att:
● styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter och tre suppleanter
● vice ordförandeposten utgår
● endast en revisor utses
7.

Ytterligare förslag till ändringar i stadgarna diskuterades och årsmötet beslöt att:
● styrelsen skall bestå av fem ledamöter,
● valberedningen skall lägga fram sitt förslag till ny styrelse senast två veckor före
årsmötet,
● räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel m m) skall vara revisorn
tillhanda senast en vecka före årsmötet,
● årsmötet utlyses genom personlig kallelse till medlemmarna minst tre veckor i förväg,
● årsmötet skall behandla övriga frågor som angetts i kallelsen eller anmälts under
mötet. (Detta innebär att punkterna i och j under §8 i nuvarande stadgar utgår.)
8.

De nya förändringarna måste bekräftas av ytterligare ett nytt föreningsmöte. Det utlyses till
den 23 april kl 16 på Etnografiska Muséet.

Vid protokollet:……………………………………………………………

(Sylvia Hild)

Justeras:……………………………………………………………………

(Karin Wästfelt)

