
 
   
 
 
 
 
Verksamhetsberättelse för Berättarnätet Öst 2006 
 
 
Föreningens verksamhet har varit utåtriktad och vänt sig till alla intresserade.  
Föreningen hade under året 112 betalande medlemmar och 5 icke-betalande 
ungdomsmedlemmar under 26 år.  Antalet medlemmar har vuxit med fem. Medlemsavgiften 
var under året 200:-, samma som tidigare. 
 
Årsmötet hölls den 22 januari på Etnografiska Museet (Karin Wästfelt ordnade). I mötet 
deltog 14 medlemmar.   
Till styrelsen valdes som ordförande Göran Hemberg (omval), sekreterare Karin Wästfelt 
(omval), kassör Bo Almén (omval) övriga ledamöter Marianne Engström (omval) och Eva 
Graus (omval). Suppleanter: Catarina Abelli (omval), Sigrid Ogland (omval) och  Rebecka 
Bodemar (ny).  
Extra medlemsmötet hölls 23/4 på Etnografiska Museet.  
Från och med maj var Kerttu Jokela adjungerad styrelsemedlem och ansvarade för 
medlemsregistret.  
 
Styrelsen hade sju möten under 2006.  
 
Föreningen arrangerade nio berättarkvällar på Café Aguelì med sammanlagt 230 besökare, 81 
berättelser och 24 berättare. Det är en liten minskning mot 2005 då motsvarande siffror var 
245, 85 och 25. Det har också visat sig att det är en liten grupp som bär upp Aguéli; endast 5 
berättare berättade minst var annan gång. 
Cafévärdar var Bosse Almén, Eva Graus, Pelle Olsson och Bertil Bragby.  
 
Berättarnas Torg pågick den 26/6-9/7. Då 10 berättare från Berättarnätet Öst plus 1 
gästberättare underhöll publiken under fjorton sommarkvällar. Vi hade tur med vädret; det 
regnade bara två kvällar och då endast lite. Den totala publiksiffran var 846 personer, 60 
personer i genomsnitt. Motsvarande siffror för år 2005 var 741 och 51.  Evenemanget skedde i 
samarbete med ABF och Mäster Olofsgården och var gratis för publiken.  
Ansvariga för Berättarnas Torg var: Pelle Olsson, Marianne Engström och Bosse Almén.  
 
Samarbetet med Skansen kom i gång under året. På Berättarnas dag, den 20 mars berättade 
fyra berättare från Berättarnätet Öst för publiken på Skansen.  
I september ordnades det berättarstugor på Skansen under fyra söndagar då ett flertal berättare 
från Berättarnätet Öst berättade för en i stort sett ny publik.  
Ansvariga för dessa program var Marianne Engström och Maria Wiederheim.  
 
Under december medverkade fyra berättare från Berättarnätet Öst i Mäster Olofsgårdens 
”Adventskalender” i Gamla Stan. Ett evenemang med stor publik där vi fick bra reklam och 
där bland andra Kungaparet och landshövding Mats Hellström medverkade. 
 



Vidare arrangerade Berättarnätet Öst två berättarslam. Den regionala tävlingen anordnades 
under våren, den 20 maj.  Konferencier var Göran Hemberg.  Ida Junker vann och hon 
representerade Berättarnätet Öst i den nationella tävlingen.  Tvåa blev Pelle Olsson.  
 
Det nationella berättarslammet ordnades den 21 oktober i samband med Fabulafestivalen.    
Anders Granström, från Malmö utsågs till årets vinnare.  
 
Föreningen har fått ekonomiskt bidrag till olika arrangemang från ABF Stockholm.  
 
Berättarnätet Öst har gett ekonomiskt bidrag till Fabula festivalen.  
 
Hemsidan.  På hemsidan samlas all slags information.  En del av sidan är öppen för alla, en 
del bara för medlemmar. Det är, tyvärr, ganska få medlemmar som nyttjar bloggen och 
framför åsikter eller skriver kommentarer.  
 
 


