
061112 Styrelseprotokoll 
Närvarande: Bosse, Marianne, Eva, Göran och Kerttu (adjungerad)

Vi bekräftade åter igen att styrelsemötena hålls söndagen innan Berättarkvällarna på Agueli, kl 
15.00. Tiden är kl 15.00, om inget annat bestäms.
Berättarnätet Öst och Fabulafestivalen Genom att vi att vi stod som arrangör för berättarslammet 
kunde vi utverka ett extra anslag från ABF på 3000 kronor att använda som resebidrag för de 
tävlande. Göran avrapporterar till ABF före nästa styrelsemöte så att Bosse sedan kan rekvirera 
pengarna. Vi försöker få till det så att nya medlemmar kan utnyttja rabatten till helgpasset nästa år. 
Detta kräver framförhållning och planering. 

• Eftersom Berättarnätet Sverige i forsättningen ansvarar för de nationella tävlingarna i 
berättarslam, behöver Öst i fortsättningen inte avsätta några pengar i budgeten för det 
ändamålet. 

• Stockholmsberättarna hade få lyssnare. Nästa år bör detta pass planeras i god tid, samt 
förankras bland våra medlemmar.

Schema för år 2007 

• Årsmöte: söndag 4 feb förslagsvis på Etnografiska museét. 
• Styrelsemöten: 21/1, 11/3, 15/4, 13/5, 9/9, 7/10, 11/11, 9/12. 
• Aguelikvällar: 23/1, 14/2, 15/3, 16/4, 15/5, 12/9, 11/10, 12/11, 11/12 
• Alla Berättares Dag ons. 21 mars: Berättarstuga på Skansen. Marianne kollar 
• Berättarslam: på kvällen Alla berättares dag, förslagsvis på Etnografiska museet. Karin 

kollar 
• Berättarnas Torg: 25/6-8/7 
• Septemberberättande på Skansen: Marianne kollar. Datum spikas senare 
• Fabulafestivalen: Datum spikas senare

Fickfolder
Kan förmodligen inte längre tryckas på Ordfront utan får läggas ut på en kopieringsfirma. Beslöts 
att göra två tryckningar, en för våren och en uppdaterad för hösten. Göran och Kerttu ansvarar.
Kurser 
Göran har förslag på två kurser som han önskar hålla och återkommer med tider: Dels en helgkurs 
för för nya berättare, öppen för alla men kraftigt rabatterad för medlemmar.
Dels en kurs för vana berättare, där man jobbar utifrån en egen medhavd berättelse och får 
feedback. 2-3 söndagar. Enbart för medlemmar. 
Marianne såg gärna att det blev en röstkurs, men hinner inte hålla någon själv.
Vi ska även fråga medlemmarna om de har kursönskemål. Eva gör en förfrågan på Berättarkvällen 
13/11.
Eva undersöker om Peter Hagberg vill hålla den kurs som blev inställd i somras på Nordiskt 
berättarseminarium.

Styrelsens sammansättning

• Kertuu adjungeras till styrelsen under resten av året. Och så får vi hoppas att hon blir 
formellt invald kommande årsmöte. 

• Göran avgår som ordförande 2007 men vill sitta kvar i styrelsen. Beslöts att vi bloggar 
styrelsefrågan.

Festen 2/12 är inställd.

Nästa styrelsemöte 10/12 blir kl.17.00. OBS tiden!
Vid protokollet Eva Graus


