
071111 Styrelseprotokoll
Protokoll från styrelsemöte den 11 november 2007
Tid: kl 18.00 – 20.00
Plats: Fatbursgatan 29
Närvarande: Bosse Almén , Catarina Abelli, Kerttu Jokela, Lisa Killander-Braun,
Göran Hemberg, Eva Graus (punkt 1 och 2)
Frånvarande: Marianne Engström, Eva Graus (övriga punkter)
Adjungerade: valberedningen Pelle Olsson och Jörgen Bodner (punkt 1 och 2)

1) Kerttu öppnade mötet

2) Valberedningen träffar styrelsen
Pelle och Jörgen i valberedningen hade kommit för att sondera inför det kommande årsmötet. 
De prisade alla insatser som styrelsen gjort under året; ny hemsida, flera kurser, att 
medlemsantalet stigit och evenemang som Berättarnas Torg, berätttarkvällar på Agueli och 
BerättarSlamet. Valberedningens förslag var att alla i styrelsen ska sitta kvar. Men eftersom 
det inom styrelsen också funnits konflikter, ville de höra med var och en; om de ville sitta 
kvar och vad de i så fall ville göra i styrelsen. 
Kerttu kunde tänka sig att fortsätta som ordförande eller medlem, men bara på villkor att 
Göran inte finns kvar i styrelsen. Hon har tyckt att arbetet som ny och oerfaren ordförande har 
varit betungande. En orsak till det, menade hon, var att Göran har försökt ta över 
ordförandeskapet på mötena. Hon ansåg att de trots flera samtal, även med andra 
styrelseledamöter, inte lyckats lösa sina konflikter. Göran har även skrivit en preliminär 
dagordning (maj) på styrelsesidan. Allt detta tyckte Kerttu har varit stressigt och det har gjort 
henne ännu osäkrare. Eva var tveksam om hon ville sitta kvar, hon tyckte inte att hon gjort så 
mycket mer än att bidra med lokal, (vilket är gott nog, tyckte de flesta). Lisa kunde tänka sig 
att sitta kvar och fortsätta vara sekreterare, men ansåg sig inte ha tid med mera arbete i 
styrelsen. Göran höll med om konflikten med Kerttu, men såg den inte som olöslig. Han 
kunde tänka sig att sitta kvar och att fortsätta med hemsidan och med BerättarSlamet. 
Catarina tyckte inte att hon uträttat så mycket mer än olika punktinsatser. Men hon ville 
gärna fortsätta så och även med hemsidan och BerättarSlamet, eftersom hennes arbetssituation 
inte tillåter att hon binder sig för kontinuerliga uppgifter. Bosse kunde tänka sig att sitta kvar 
som kassör, men sa att han inte ställer upp ett år till med Göran i styrelsen. Valberedningen 
Pelle och Jörgen beslöt att fortsätta samtalen med var och en enskilt och lämnade mötet.

3) Två protokoll från föregående möten (9 sept och 7 okt) justerades.

4) Kurser kring föreningsarbeten
 a) Kursen i mötesteknik som Bosse, Kerttu och Lisa skulle ha gått, ställdes in på grund av för 
få deltagare.
b) Bokföringskursen som Bosse gick, höll enligt honom alltför låg nivå.
c) Hemsideskursen som Jörgen påbörjat fick vi inte veta något om eftersom Jörgen hade gått.



5) BerättarSlam
a. Göran rapporterade. BNÖ får 10.000 för sina insatser i BerättarSlammet i år. Men 
Göran som jobbat med detta ville inte ha några pengar för egen del, utan föreslog att 
pengarna skulle fonderas för framtida verksamhet. Kerttu kollar om det är ok att 
pengarna fonderas.
b. Nästa års BerättarSlam
Finalen hålls i Ljungby i juni. För det regionala Slamet i Stockholm fattades följande 
beslut.
Beslut: Att Göran kollar om teater Giljotin har hiss för handikappade. Annars 
undersöker han annan lokal till den 20 mars som är skärtorsdag. Kravet på lokal är att 
den ska vara handikappvänlig, ha plats för 40-50 personer och matservering.

6) Frågan om arvode för styrelsearbete sköts till nästa styrelsemöte den 9 dec.

7) Ny folder med nya uppgifter
Beslut: Catarina gör foldern, men behöver att alla uppgifter skickas till henne. 
Göran skickar format och uppgifter om det regionala Slamet i mars. Bosse kollar och 
skickar uppgifter om tillgängliga kvällar på Agueli och Marianne kollar upp och 
skickar uppgifter om Berättarnas Torg.

8) Föreningens 5-årsjublileum i februari
Göran föreslog att vi skulle slå ihop 5-årsjubileet med årsmötet i månadsskiftet 
jan/febr. (fortsättning under punkt 9).

9) Årsmötet 2008
a. Tid och plats
Beslut: Göran tar kontakt med ansvariga för lokalen Spelbomskan om vi kan vara där 
söndag 3 februari. Tid: mötesförhandlingar kl 16 – 19, därefter fest fram till kl 21. 
BNÖ bjuder på mat och införskaffar vin, som var och en kan köpa till 
självkostnadspris.
Övriga delpunkter om kallelse, verksamhetsberättelse, budget för 2008, det praktiska 
kring mötet och festen flyttas till nästa styrelsemöte.

10) Kurser
a. Workshop för berättare. Göran och Catarina har inte filat klart på det förslaget.
b. Berättarkurs
Beslut: Vi funderar vidare om kurser/workshop och om olika genrer som sagor, 
skrönor och annat.

11) Jullunch/januarilunch
Beslut: Vi beslöt att ta detta i samband med planeringen av årsmötet.

12) Nästa möte blir den 9 dec kl 17 – 19 hemma hos Lisa. Adress: Ringvägen 147, 
2 trappor,  portkod: 5903. Det ligger i hörnet Ringvägen/Södermannagatan, ett par 
kvarter från Skanstull och med 3:ans och 59:ans hållplats utanför porten.

13) Kerttu avslutade mötet

Vid protokollet:
Lisa Killander-Braun 


