
070121 Styrelseprotokoll

Närvarande: Göran (mötesordförande), Karin, Eva, Bosse
Borta: Marianne, Catarina, Rebecka, Sigrid
Adjungerad: Kerttu (mötessekreterare)
Tid: 2007-01-21 kl. 15-17
Plats: Fatbursgatan 21

1 Mötets öppnande 
Göran förklarade mötet öppnat. Kerttu valdes till sekreterare.

2 Genomgång av förra styrelsemötets protokoll och justering
Berättarkurser: Eva har haft kontakt med Peter Hagberg, som kan tänka sig att ha två lördagar. 
Eva håller fortsatt kontakt med PH. 
Göran kan inte just nu inte planera in några kurser. Återkommer längre fram om det skulle bli 
aktuellt

Protokollet godkändes och justerades. 

3 Berättarnätet Sveriges årsmöte den 10 februari kl. 13.
Beslutades att den nya ordföranden som väljs den 4 februari representerar föreningen. 

4 Berättarslam den 21 mars (Världsberättardagen) på Etnografiska museet. 
Styrelsen delegerar till Karin och Göran att ordna det praktiska kring Berättarslammet. 
Tävlingen börjar i Verkstan. Efter pausen fortsätter evenemanget i Hörsalen. Kvällen är öppen 
för allmänheten. BNÖ:s medlemmar kommer in i museet gratis. Inget knytkalas den här 
gången.

Anders Holmberg från Borås föreslogs som konferencier. Göran kontaktar honom och söker 
resebidrag för hans resor. Övernattningen ordnas eventuellt på Evas kollektiv, 20 kronor/natt. 
Styrelsen varken föreslog eller fattade något beslut om övriga utgifter: t.ex. arvodet för 
uppträdandet. 

5 Årsmötet den 4 februari kl. 16

a) Valberedningen har lämnat in sina förslag till den kommande styrelsesammansättningen (se 
hemsidan).

b) Utkast till verksamhetsberättelsen ligger ute. Bosse och Kerttu kompletterar den 
snarast och skickar till andra (se hemsidan). 

c) Förslaget till dagordningen på årsmötet. Pelle Olsson har lämnat in tre motioner. 
Samtliga påverkar årsmötets dagordning. 

Motioner: 
- Stoppa penningflödet till Fabula ska tas upp i samband med budgetförhandlingarna. 
- Avskaffa av suppleanterna i styrelsen förhandlas i paragrafen Stadgeändring. 
- Korrekta protokoll förhandlas i paragrafen Övrigt. 



d) Förslag till budget 2007. Göran presenterade budgeten som han själv har skissat. 
Posten ’administration och trycksaker’ kommer att bli dyrare när en ny ordförandebyte 
efterträder Göran. För att kunna sköta hemsidan måste några styrelseledamöter få gå på 
kurs som räknas kostar ca. 3000 kronor. 

’Fabula Festival’ Enligt Göran ska det inte bli någon festival i år, utan först på våren 
2008. I budgetförslaget föreslår Göran 2500 kronor. Summan betalas i förskott till 
Fabula. Hans tanke är att under festivalåret betalas ytterligare 2500 kronor. 

Diskussion uppstod om BNÖ:S ekonomiska bidrag till Fabula Festival 2008 
överhuvudtaget gagnar föreningens medlemmar. 

Bosse och Kerttu betraktade det rekommenderade anslaget orimligt stort och dessutom 
ensidigt och onödigt. Statistiken från tidigare år visar nämligen att BNÖ:s medlemmar 
inte har nyttjat Fabula helgpasset till den grad som det ekonomiska bidraget (5000 
kronor) är. I år köpte 13 medlemmar helgpasset (13X200 =2600 kr). Under festivalen 
fick föreningen fem nya medlemmar. Dessa nya får tillgodogöra sig rabatten först 2008. 

Göran påpekar att det föreslagna bidraget är ”vinnar-vinnar” –situation. 

De närvarande ledamöternas åsikter: 

Karin hållerGörans linje i anslagsfrågan. (Karin lämnade mötet.)

Eva är tvekande. Hon påminde om östmedlemmarnas arbetsinsats och möjligheter att 
berätta i den första festivalen, men dessa chanser har avtagit nästan helt.

Bosse: "Min åsikt var att bidragen skulle bort och att medlemmarnas rabatt på 
festivalpass skulle delas mellan BÖ och Fabula så att vardera part betalar 50%. Om 
rabatten är 200:- betalar Öst 100:- och Fabula 100:-."

Kerttu kan tänka sig att bidrag t.ex. 200 kronor per inköpt pass av östmedlem, men 
absolut i efterskott, inga pengar i förväg. 

Eftersom styrelseledamöterna inte kunde ena sig bakom Görans budgetförslag 
presenterar han budgeten som sitt eget i årsmötet. 

e) Bosse frågade om medlemmar utan mejladress har fått veta om ändrad 
årsmötesplats. Kerttu skriver och skickar i väg brev till dessa personer. 

f) Eva handlar kaffe och dopp till mötet. 

6 Mötet avslutades 16.55.

Vid pennan 

Kerttu 



  


