
070513 Styrelseprotokoll
Protokoll för styrelsemötet den 13 maj 2007
Tid: kl 18.00 – 20.20
Plats: Fatbursgatan 21 
Närvarande: Bosse Almén, Eva Graus, Marianne Engström, Göran Hemberg, Kerttu Jokela, 
Catarina Abelli, Lisa Killander-Braun.

1) Mötets öppnande
a. Lisa sekreterare
b. Justering. Hela styrelsen justerar numera protokollen, dels per mail och dels slutgiltigt vid 
kommande styrelsemöte.Därefter läggs de ut på hemsidan.
c. Dagordningen fastställdes efter korrigering. Göran fick en ny punkt mellan punkt 5 och 6 
om SM i berättarslam, varför efterföljande punkter fick nya nummer. 

2) Möteskutym och bemötande av medlemmar
Kerttu uttryckte en önskan om att diskussionerna på styrelsemötena enbart ska handla om 
sakfrågor och att personangrepp ska undvikas.
Beslut: Att mötena enbart ska handla om sakfrågor

3) Genomgång och justering av förra protokollet. 
Det gjordes tillägget att Göran fått styrelsens uppdrag att undersöka möjligheten att samarbeta 
med Fabula om SM BerättarSlam i Stockholm i höst. Några andra mindre ändringar gjordes 
också. Protokollet, med de nya ändringarna läggs nu ut på hemsidan, men justeras därför inte 
med underskrifter förrän vid nästa styrelsemöte i höst. 

4) Ekonomiska frågor
a) Frågan om BNÖ i fortsättningen ska vara medlem i Riksföreningen för folkmusik och dans 
(Stallet). Orsaken till medlemsskapet är att BNÖ tidigare höll till på Stallet. Men när nu BNÖ 
inte längre gör det så har anlednigen att kvarstå som medlem upphört.
Beslut: Att BNÖ ska utträda ur RFoD och även meddela föreningen detta. 
b) Frågan om BNÖ i fortsättningen ska vara medlem i Berättarnätet Sverige.
Beslut: Att BNÖ också fortsättningsvis ska vara med i BNS och betala årsavgiften på 500:-

5) Hemsidan, den nuvarande hemsidan eller en enklare variant?
a) Kerttu föreslog att vi byter till en enklare hemsida och därmed också får en lägre kostnad. 
Hemsidan har enligt framtagen statistik förhållandevis få aktiva besökare. Kerttu åtar sig att 
mot ersättningen skapa en ny hemsida. Nackdel med en enklare variant är att äldre dokument 
inte kan arkiveras och att vad några bedömer som viktiga interaktiva funktioner försvinner. 
Beslut: Att vi funderar vidare under sommaren och tar beslut om hemsidan vid nästa 
styrelsemöte den 9 september.
b) Några hade synpunkter på att BNÖ syns för lite på den nuvarande startsidan och att för 
mycket plats lämnats till Ljungbyfestivalen och andra gruppers evenemang.
Beslut: Att Göran gör om startsidan och även lägger in en bild från berättarkvällar i Gamla 
Stan. 



6) SM i BerättarSlam
Göran har varit i kontakt med Fabula om att samordna 
BerättarSlam vid Dieselverkstaden i Nacka den 27 okt. Fabula ansöker om pengar på Statens 
kulturråd och ABF kan ställa upp med 3.000 för ett c:a fyra timmar långt program. BNÖ:s
medlemmar ska kunna gå in gratis och övriga betala 80:-. Andra aktiviteter i huset kan bidra 
med att locka folk.
Beslut: Att Göran säger ja till Fabula, som gör det mesta av jobbet och att BNÖ kan ställa upp 
med pengar upp till ett tak på 3.000 kronor 

7) Foldern: uppdatering
Göran kom med en uppdatering till den lilla gröna foldern. Tyvärr hade det blivit några fel så 
alla uppmanades att läsa igenom foldern noga och komma med ändringsförslag.

8) Medlemsvård
3:e påminnelse ut maj. Städning av registret. 
Beslut: Eftersom mötet redan dragit över tiden beslöts att denna punkt skjuts upp till nästa 
styrelsemöte.

9) Nya aktiviteter
Bosse har fått två positiva svar på vårt erbjudande att vi ställer upp med berättare för 
arrangemang som medlemmar ordnar på sina hemorter. Och Marianne står fast vid sin idé om
berättarpromenader.

10) Höstens möten
Mötet drog ut på tiden och Marianne uttalade en önskan om mer fokuserade möten. Göran 
hade ett förslag om att fördiskussioner också kan föras på hemsidan, så behöver 
själva mötena inte bli så tidsödande.
Beslöts: Att nästa möte ska hållas söndag 9 september kl Kl 18.00 på Fatbursgatan 29 A

11) Övriga frågor
Lisa hade en övrig fråga om teknikaliteter vid protokollskrivandet. Andra övriga frågor sköts 
upp till nästa möte.

12) Kerttu avslutade mötet

Vid protokollet:
Lisa Killander-Braun

  


