
071007 Styrelseprotokoll
Protokoll från styrelsemöte den 7 oktober 2007
Tid: kl 16.00 – 18.00
Plats: Ordfronts lokaler, Bellmansgatan 30
Närvarande: Bosse Almén , Catarina Abelli, Kerttu Jokela, Lisa Killander-Braun,
Marianne Engström, Göran Hemberg
Frånvarande: Eva Graus

1) Kerttu öppnade mötet

2) Genomgång och justering av tidigare protokoll.
Några ändringar gjordes under punkt 4. Lisa för in ändringarna, lägger ut det nya protokollet 
på föreningssidan och protokollet undertecknas vid nästa styrelsemöte.

3) Ekonomi: Kurser i föreningsarbete
a) Bokföring (13/10)
Beslut: Bosse går en tvådagarskurs i bokföring, föreningen betalar.

b. Hemsidan (5 ggr)
Beslut: Göran skickar ut er erbjudande till medlemmarna om att gå kursen. Föreningen 
betalar, men det förväntas att man sedan hjälper till med hemsidan.

c. Mötesteknik (28/10)
Kerttu och Bosse är redan anmälda till kursen. Lisa anslöt sig också.

4) SM i BerättarSlam
BerättarSlamet den 27 oktober är ett samarbete mellan tre föreningar – BNS, BNÖ och 
Fabula. Göran drog igenom programmet och den reviderade budgeten, som bifogas.
10.000 går till BNÖ. Styrelsen får vid kommande möte besluta om ersättning till Göran för 
det jobb han lagt ner.
Göran hade tryckt ut programmet att delas ut, tex på Agueli den 11 oktober. Den som ännu 
inte är medlem i BNÖ tjänar på att bli det. Medlemsavgift till årsskiftet = 100 kr. Agueli 
kostar 40:- och Slammet 80:- Med medlemskort går man in gratis på båda evenemangen.
Beslut: Göran kollar med ABF, Stockholm om deras bidrag på 3.000 kvarstår, trots att 
BerättarSlamet hålls i Nacka.

5) Den förnyade hemsidan
Hela styrelsen applåderade den förnyade hemsidan. På bloggen är det däremot mycket lite 
aktivitet, många tycks osäkra om vad man kan skriva där. Catarina föreslog att de som arbetar 
professionellt med berättande kan skriva om sin berättarvardag, vad man gjort, hur det gick 
osv. Många kan ha nytta av det.

6) Röstkursen den 13 oktober
Heldagskursen leds av Sigrid Ogland och Marianne Engström. Marianne berättade lite om sin 
del av dagen då deltagarna får träna röst och rörelse. Det blir mycket teknik och ganska 
fysiskt. Men man bygger inte upp en röst på en dag. Finns intresse bland de hittills 19 
anmälda deltagarna kan Marianne tänka sig att göra en fortsättningskurs.
Kerttu fotograferar för att dokumentera kursen. 



7) Ny folder (2008) med nya uppgifter. 
Beslut: Göran ser till att foldern blir tryckt, men åtar sig inte att skaffa in uppgifter.
Övriga uppgifter till foldern följer nedan under punkt 8.

8) Verksamhet under nästa år 2008
a. Årsmötet: tidpunkt och plats
Bestäms på nästa styrelsemöte

b. Café Agueli
Beslut: Bosse tar på sig att boka in datum.

c. Berättarkurs: genre; sagor, skrönor, annat? Workshops?
Beslut: Vi tänker till nästa styrelsemöte

d. Regionalt BerättarSlam och Berättarnas Dag
Beslut: Göran kollar tid och plats till Slamet och Marianne kollar med Karin Wästfeldt om 
lokal på Etnografiska museet.

e. Berättarnas Torg
Beslut: Bosse kollar datum

9) Medlemskap i Mäster Olofsgården
Det har varit en diskussion om BNÖ:s medlemsförteckning måste lämnas ut till Mäster 
Olofsgården för att de ska få sina bidrag för att de samarbetar med oss. Men så var det inte. 
Det räcker med att de får medlemsantalet.

10) Övriga frågor
a. Folder från Costy
Bosse delade ut en roligt skriven folder han fått från Costy Hallquisth om hans 
grändvandringar i Gamla Stan. Det skulle passa bra för BNÖ:S medlemmar till våren. Vi kan 
också tänka på andra idéer till olika program för medlemmarna i BNÖ.

b. Samarrangemang med Norrköping
Bosse tar också kontakt med Marinella i Norrköping, som verkar intresserad av gemensamma 
berättararrangemang.

c. Frågan om arvoden till styrelsen
Tar vi upp på nästa möte

11) Nästa möte
Blir den 11 november. Plats meddelas senare

12) Kerttu avslutade mötet

  


