
070415 Styrelseprotokoll

Protokoll fört vid styrelsemöte 07-04-15

Närvarande: Eva Graus, Kerttu Jokela, Marianne Engström, Göran Hemberg, Bosse Almén
Plats:Eva Graus, Fatbursgatan 29A  

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Kerttu Jokela förklarade mötet öppnat.
Eftersom vi hade besök av Nik Dahlström från BNS ändrades dagordningen så att § 10 blev 
§2 och övriga § försköts ett steg ned.

§ 2 Berättarnätet Sverige.
1. Nik Dahlström presenterade sig och berättade om sitt arbete i BNS. Han lovade även att 
kontrollera att BNS kalendarium uppdateras med uppgifter från BÖ.
2. Han berättade att BNS ville ha verksamhetsberättelse från BÖ, och Kerttu lovade att 
översända denna.
3. Styrelsen beslutade att kontaktpersoner till BNS ska vara Nik Dahlström och Kerttu 
Jokela.
4. Karin Ferrys brev diskuterades och Göran lovade att undersöka möjligheten att arrangera 
BS utanför eller i Stockholm samt rapportera vid nästa möte.

§ 3 Genomgång av förra styrelseprotokollet.
Då ingen hade något att invända mot protokollet godkändes det och lades till handlingarna.

§4 Medlemsundersökningen.
Bosse rapporterade om utfallet av undersökningen där särskilt två grupper pockade på 
uppmärksamhet; dels de nya, ovana medlemmarna och dels medlemmar utanför Stockholm. 
För de nya medlemmarna framkastades förslag som berättarpromenader och berättarpicnic, 
men alla lovade att fundera vidare och presentera idéer till nästa styrelsemöte. För 
medlemmar utanför Stockholm togs en gammal idé upp; att erbjuda dessa att ställa upp med 
berättare för arrangemang som de ordnar i sina hemorter. Bosse lovade att undersöka intresset 
och rapportera vid nästa möte.

§5 Berättarslam på Etnografiska.
Göran rapporterade om berättarslammet som varit samt uttryckte en önskan att hitta en bättre; 
mer centralt belägen lokal. Utifrån Karin Ferrys förfrågan åtog sig Göran att ta kontakt med 
Fabula för att undersöka möjligheterna för Berättarnätet Öst att tillsammans med dem 
arrangera SM i BerättarSlam till hösten.

§ 6 Ekonomi.
1. Styrelsen bestämde att ordföranden och kassören själva avgör hur fakturor godkänns.
2. Frågan huruvida BÖ ska vara medlem i RFoD (Riksföreningen för folkmusik och dans) 
sköts till nästa möte.



§ 7 Hemsidan.
Kerttu ansåg att Membro inte skötte sina åligganden samt att hemsidan var onödigt dyr och 
inte användes av så många. Göran lovade att ta fram besöksstatistik för hemsidan.

§ 7 Kurser.
1. Göran sa sig kanske kunna hålla kurser till hösten.
2. Marianne kunde tänka sig att hålla kurs tillsammans med någon.
3. Eva hade varit i kontakt med Peter Hagberg, men Peter hade så mycket att göra att någon 
kurs med honom som ledare kunde bli aktuell först våren/sommaren -08.

§ 9 Fickfoldrar.
Eftersom det fortfarande finns ett antal foldrar sköts beslutet om nya foldrar till nästa möte.

§ 10 Kommande verksamheter.
1. Berättarnas Torg: förberedelserna pågår.
2. Skansen: Marianne rapporterade att hon kommer att ingå i den grupp på Skansen som ska 
diskutera berättande på Skansen, dock kan det först bli aktuellt till 2008.
3. Kurser: Styrelsen beslutade att kurserna inte nödvändigtvis behöver vara självfinansierade 
om särskilda skäl föreligger.

§ 11 Övriga frågor.
Inga övriga frågor togs upp.

§ 12 Nästa möte och avslutande.
Nästa möte beslöts till söndag 13/5 kl 18:00 sedvanlig adress.
Ordförande tackade för deltagande och avslutade mötet.

Vid pennan
Bosse Almén


