
2007 Årsmöte
 

 2007-02-04    

Protokoll från årsmöte i Berättarnätet Öst söndagen den 4 februari 2007 kl 16 –18.30

Närvarande: Göran Hemberg, Pelle Olsson, Björn Söderbäck, Eva Graus, Bosse Almén, Bertil Bragby, Lisbet 
Hejdebäck, Kerttu Jokela, Birgitta Lundvall, Sara Eriksson, Gerty Lövström, Kersti Ståbi och Ida Junker (till kl 
17), Ulla Andersson, Rebecka Bodemar, Lisa Killander-Braun.

1. 
Göran Hemberg öppnade mötet
Till mötesordförande valdes Pelle Olsson. Till sekreterare valdes Lisa Killander-Braun
Till justerare valdes Sara Eriksson 

Dagordningen godkändes med vissa justeringar under punkt 5 (se nedan).
Årsmötet befanns vara stadgenligt utlyst.
Röstlängden fastställdes genom att mötet konstaterade att samtliga närvarande var medlemmar och därmed 
hade rösträtt.
Deltagarna presenterade sig.

2.
a) Verksamhetsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna.
b) Årsredovisningen presenterades.
c) Revisorernas berättelse lästes upp av revisorn Björn Söderbäck.

3.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

4. 
Val av ny styrelse för 2007.
Göran Hemberg hade avsagt sig ordförandeskapet och Karin Wästfelt, Rebecka Bodemar och Sigrid Ogland 
hade avsagt sig sina poster i styrelsen.
Pelle Olsson presenterade valberedningens förslag till ny styrelse. Den valdes av årsmötet.
Ordförande: Kerttu Jokela (nyval)
Kassör: Bosse Almén (omval),
Ledamöter: Göran Hemberg (nyval som vanlig ledamot), Marianne Engström (omval), Eva Graus (omval)
Suppleanter: Catarina Abelli (omval), Lisa Killander-Braun (nyval)
Revisor: Björn Söderbäck (omval)
Valberedning: Pelle Olsson (omval) och Jörgen Bodner (nyval)

5.
Fastställande av årsavgift, budget och riktlinjer för verksamheten 2007. 
Till denna punkt hörde Pelles motion med rubriken ”Stoppa penningflödet till Fabula”, en motion som 
berörde budgeten. Eftersom Ida J och Kersti S, båda tillhörande Fabula, måste gå kl 17 beslöt mötet att börja 
med Pelles motion och sedan ta beslut om budgeten i slutet av mötet. 

Diskussionen följde i stort sett tre linjer. 
Ida och Kersti menade att BNÖ:s bidrag till Fabula på 5.000 inte går till Fabula, utan är till för att 
subventionera BNÖ:s medlemmar till Fabulafestivalen. 
Kerttu menade att det var för få av BNÖ:s medlemmar som utnyttjade rabatten och att man för de 5.000 i 
stället kan göra kurser för medlemmarna. 
Bosse och delvis Björn menade att bidraget inte ska vara en klumpsumma, utan måste stå i relation till hur 
många av BNÖ:s medlemmar som går på festivalen. Sedan måste Ida och Kersti gå och därmed avslutades 
diskussionen och beslutet togs senare efter punkt 7.

6.
Pågående stadgerevision. 
a) Årsmötet fastställde det tidigare förslaget från föreningsmötet att ändra i § 3. Formuleringen: "§ 8 moment 
j” ska strykas och i stället ska följande mening läggas till "Extra föreningsmöte skall hållas om styrelsen 
så beslutar eller om minst fem medlemmar så begär."



b) Pelles motion ”Avskaffa suppleanterna i styrelsen” innebar ett förslag om att alla ledamöter i styrelsen 
ska kallas ordinarie och att antalet ska fastställas i stadgarna. Här utkristalliserade sig två förslag: 
Göran och Rebecka argumenterade för att suppleanterna skulle vara kvar. Rebecka hävdade att som 
suppleant kan man känna lite mindre ansvar än som ordinarie styrelsemedlem, vilket är skönt när man är ny i 
styrelsen. 
Pelle, Bosse och Eva bland andra menade att suppleanterna ändå inte ersätter ordinarie ledamot och 
dessutom att flera föreningar numera avskaffar sina suppleanter. 

Stadgeändringen om att suppleanterna ska avskaffas och att styrelsen ska bestå av minst 5 
ledamöter fick bifall. Det betyder att stadgarna ska ändras i § 5 så att följande mening stryks "Därtill kan 
högst tre suppleanter väljas". Men frågan måste tas igen på årsmötet 2008 för att beslutet ska bli giltigt. 
Tillsvidare finns alltså fortfarande suppleanter i styrelsen.

7.
Övriga frågor. 
a) Här togs Pelles tredje motion ”Korrekta protokoll” upp där han yrkade att varje styrelseprotokoll måste 
ha en angiven sekreterare som inte är ordförande, samt att protokollen justeras. En diskussion utbröt om alla 
medlemmar i styrelsen skulle ha rätt att justera protokollen och revidera dem eller om ett protokoll kan dras på 
nästa styrelsemöte och då rättas till om något är fel. Ett förslag var också att ett protokoll inte ska läggas ut på 
hemsidan förrän det är justerat. Pelle drog tillbaka motionen och det är nu styrelsens sak att diskutera 
vidare och fatta beslut.

b) Bosse väckte också en övrig fråga om när medlemskapet ska upphöra för den som inte betalar 
medlemsavgiften trots påstötningar. De flesta tycktes överens om att någon yttre gräns behövs. 1 juni eller 1 
juli kom på förslag. Också denna fråga hänsköts till styrelsen att besluta om.

Återgång till punkt 5:
Om budget och eventuella bidrag till Fabulafestivalen. 
Görans förslag ändrades något till att handla om en avsättning på 2.500 kr i två år (Fabulafestivalen ges inte 
under 2007, bara vartannat år) så att pengarna finns på BNÖ:s konto. 

Röstning gjordes mellan två budgetförslag:
1. Görans förslag: Att avsätta 2.500 per år för att subventionera BNÖ:s medlemmar till 
Fabulafestivalen.
2. Bosses förslag: Att inte avsätta några pengar till Fabula.
Förslag 2 fick bifall med 9 röster mot förslag 1 med 4 röster. I röst nedlagd. 

8.
Mötet avslutades med knytkalas.

Stockholm den 8 februari 2007

Lisa Killander-Braun, mötessekreterare 
Sara Eriksson, justerare
Pelle Olsson, mötesordförande


