
070909 Styrelseprotokoll
Protokoll från styrelsemöte den 9 september 2007
Tid: kl 18.00 – 20.00
Plats: Fatbursgatan 29A
Närvarande: Bosse Almén , Catarina Abelli, Eva Graus, Kerttu Jokela, Lisa Killander-Braun
Frånvarande: Marianne Engström, Göran Hemberg 

1)Kerttu öppnade mötet

2)Genomgång och justering av tidigare protokoll.
Två tidigare mötesprotokoll, från april och maj, gicks igenom och godkändes.

3)Ekonomiska frågor
a.Beslut: Att medlemsavgiften för nya medlemmar från vårens sista Agueli och fram till 
årsskiftet ska rabatteras till 100:-
b.Bosse rapporterade att det ekonomiska läget är gott, på postgirot finns nu 25.000
vilket kommer att räcka till höstens utgifter för hemsida, BerättarSlam, adventsglögg på 
Agueli mm

4) BerättarSlam i oktober
Den 27 oktober blir det BerättarSlam i samverkan mellan Berättarnätet Sverige, Berättarnätet 
Öst och Fabula Storytelling Festival på Dieselverkstaden i Nacka köpcentrum. Kulturrådet har 
beviljat 60.000 till evenemanget. Kerttu menar att detta är ett bra tillfälle för styrelsen att få 
insyn i och lära sig hur ansökningar av projektpengar sköts varför vi beslöt att vi i 
fortsättningen bör ta mer aktiv del i detta.

5)Hemsidan
Kerttu tillkännagav att hon inte längre kan åta sig att mot ersättning skapa en ny hemsida. Den 
tidigare diskussionen om att byta Membros nuvarande och ganska dyra hemsida mot en 
enklare och billigare, Space2u, blir därmed inaktuell tills vi hittat någon som kan skapa en ny 
hemsida.
Beslut: Att vi tills vidare behåller Membro. Kerttu ber Göran att skicka ut en förfrågan till 
medlemmarna om någon mot ersättning skulle vilja åta sig uppdraget att skapa en ny hemsida. 

6) Röstkurs
Marianne ska på Agueli på onsdag presentera den heldags röstkurs som hon lördag den 13 
oktober ska hålla tillsammans med Sigrid Ogland på Mäster Olofsgården. 
Beslut: Att både medlemmar i BNÖ och i andra berättarföreningar ska kunna gå kursen för 
det rabatterade priset 300:- och att priset för icke-medlemmar ska vara 400:- och då inkludera 
medlemskap fram till årsskiftet.



7) Nya aktiviteter
a. Det verkar som om Mariannes Berättarpromenad just nu ligger i träda. En diskussion tog 
vid om vad som kan läggas i begreppet Berättarpromenad. Ett förslag kom upp om att Costy 
kunde kontaktas om han kunde göra en berättarpromenad i Gamla Stan enbart för BNÖ:s 
medlemmar.
b. Bosse rapporterade om resultatet av hans utskick med erbjudande till medlemmar utanför 
Storstockholm om att hålla berättarkvällar tillsammans med oss på deras hemorter. Berättare i 
både Trosa och Norrköping verkade intresserade.
c. Eva berättade om de fortsatta träffarna med deltagarna i Pelle Olssons kurs Berättarglöd. 
De har träffats 3-4 gånger och tränar berättande i en mindre kravfylld miljö än Agueli kan 
kännas vara. Frågan var om gruppen Berättarglöd kan ta med andra medlemmar eller om det 
är bättre att bilda nya anspråkslösa berättargrupper vid sidan av verksamheten på Agueli.
Beslut till punkterna a och b: Att Bosse kontaktar medlemmarna i Trosa och Norrköping igen 
och även Costy om han kan göra en berättarpromenad med BNÖ:s medlemmar.

8) Höstens styrelsemöten
De blir som tidigare sagts: 7/10, 11/11 och 9/12. Nästa möte den 7 okt blir klockan 16 på 
Ordfront, Bellmansgatan 30.

9 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns på dagordningen.

10) Mötets avslutande
Kerttu avslutade mötet.

Vid protokollet:

Lisa Killander-Braun


