
Styrelsemöte Berättarnätet Öst den 3/5 kl 18.00-20.00 Regeringsgatan 93

Närvarande: Jörgen Bodner, Ulla Andersson, Gunilla Rosbro, Sara Eriksson, Curt Allerberg och 
Catarina Abelli.

§ 1. Till firmatecknare för berättarnätet Öst utsågs: följande tre personer, var och en för sig : 
Jörgen Bodner 521001-5078, Ulla Andersson 370606-0203 och Göran Hemberg 410802-5711 

§ 2. Diskussionsrunda. Om varför vi är med i styrelsen, vad vi kan bidra med och vad vi tänker om 
berättarrörelsen. 

§ 3. Redogörelse för ekonomiska läge: Föreningens ekonomi är god.  

§ 4. Berättarslam 10/5.
Det är 7 st anmälda. Catarina ska vara MC matser of cermonies, Jörgen bisittare. Tidningar är 
kontaktade för annons. Stadsbiblioteket har fått afficher som de har lovat att sätta upp på alla sina 
filialer. Papper är också utdelade på Agueli den 15/4 (46 besökare). Vi förtydligade också att den 
som vinner detta slam förväntas åka till SM i Ljungby och representera BNÖ (på egen bekostnad). 

§ 5. Nordiska museet.
Ett nytt möte ska bokas men Jörgen vill delegera ansvaret för dessa kontakter. 
Marianne har anmält intresse. Finns fler intresserade?

§ 6. Hemsidan / Forumet.
Vi diskuterade hur vi i styrelsen kommunicerar och skulle vilja kommunicera med varandra

§ 7. Rapporter ansvarsområden:
a) Agueli: café 15/4 publikrekord, 46 st berättare och lyssnare. Reklam för slammet 10 maj utdelat.
b) Sara har mailat till kontakten i Nynäshamn. 
c) Ungdomsprojekt Punkt Medis som BNÖ har beviljat medel till ur fonden för att stötta 
ungdomsverksamhet. Catarina kontaktar Göran angående dessa pengar.
Det är ett samarbete mellan FABULA storytelling, punkt Medis (på Medborgarhuset), Kulturskolan 
Stockholm, Stockholms stadsbibliotek och BNÖ. 
Det har varit ett möte för pedagoger och två för ungdomar. Catarina var ansvarig för det senaste och 
fick ett mycket positivt intryck! Ungdomsmötena ett och två har ca 10 ungdomar (samma). Det är 
tre möten för ungdomar kvar. Catrina rapporterar till BNÖ.

§ 8. Övriga frågor: Curt fortsätter med planeringen av en braskväll med berättande i höst/vinter. 
Kontakt finns angående en lämplig stuga i Alby friluftsområde i Tyresö. Man skulle i så fall kunna 
ha ett fackelåg från bussen till stugan. Tema gärna något med skrönor eller kanske spökhistorier? 

§ 9. Nästa styrelsemöte:  7/6 17.00 på Regeringsgatan 93

Vid protokollet: ______________________                    ________________________
                               Sara Eriksson, sekreterare             Jörgen Bodner, ordförande

Justeras:   ______________________ ________________________
          Catarina Abelli Gunilla Rosbro


