
Protokoll fört vid årsmöte med Berättarnätet Sverige, den 15 februari 2009 kl 12.00 på 
Västerbottens museum i Umeå.

Deltagare i styrelsen:
Karin Ferry, ordförande

Sven Hansson, kassör

Saga Alexanderson, sekreterare

Monika Westin, v ordförande och fundraiser

Övriga deltagare: Katarina Abelli, Sunniva Abelli, Love Ersare, Assar Fager, Peter Hagberg, 
Göran Knutsson.

Representerade föreningar:
Berättarnät Norr (Sunniva Abelli, Love Ersare, Karin Ferry, Göran Knutsson)

Berättarnät Sundsvall (Monika Westin)

Berättarnät Öst (Katarina Abelli, Sunniva Abelli)

Fabula Storytelling Company (Peter Hagberg)

Berättarnätet Kronoberg (Saga Alexanderson)

Berättarklubben i Landskrona (Sven Hansson)

1. Mötet öppnades av Karin Ferry. 

2. Till att leda dagens möte valdes Assar Fager, till sekreterare utsågs Saga Alexanderson och 
till att justera protokollet valdes Göran Knutsson. 

3. Frågan om mötet var behörigen utlyst besvarades med ja. 

4. Mötesdeltagarna presenterade sig med namn och medlemsföreningstillhörighet. 
Röstlängden. De sex representerade föreningarna ägde en röst vardera. Ordföranden 
informerade om att det i ”Stadgar för Berättarnätet Sverige” i § 3 rubricerad 
”Föreningsmöte” står: ”Röstning genom fullmakt är ej tillåten.” God föreningssed i en ideell 
förening innebär, vidare, att en person endast kan representera en förening. I § 9 
”Stadgeändring” står: ”Önskar medlem ändring av stadgarna, skall förslag härom inges till 
styrelsen, som förelägger förslaget för föreningsmötet. Beslut om ändring av stadgarna 
skall, för att vara giltigt, fattas av två på varandra följande föreningsmöten, med minst en 
månads mellanrum, varav det ena ska vara årsmöte.” Ordföranden fastslog att röstlängden 
visade att de sex representerade föreningarna ägde en röst vardera. 

5. Dagordningen fastställdes. 



6. Protokoll för det förra ordinarie årsmötet, 080316, samt protokollet för det extra årsmötet för 
fyllnadsval, 080921, upplästes. 

7. Verksamhetsberättelsen för 2008 delades ut och deltagarna fick några minuter för att läsa 
den. Därefter togs beslut om att godkänna den. 

8. Den ekonomiska berättelsen för 2008 godkändes. 

9. Revisionsberättelsen för 2008 godkändes. 

10.Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

11.Medlemsavgifterna fastställdes för 2009: 200 kr för ideell förening med upp till och med 25 
medlemmar, 500 kr för föreningar med över 25 medlemmar och för icke ideella 
organisationer. Kassören fick till uppgift att i samband med utskick av fakturor för 
innevarande år se till att rätt avgift erlägges. 

12.Inga motioner hade inkommit inom föreskriven tid. 

13.Förslag, diskussion och beslut om verksamhet under det kommande året: 

 BerättarSlam:   Regionerna Norr, Mitt, Gävle-Dala, Väst, Kronoberg och Syd har redan 
fastställt datum för regionalt slam och Gävle-Dala har t.o.m. genomfört det med Anders 
Sandkvist som segrare. Öst planerar för sitt slam och  Östergötland har rapporterat att det är 
ovisst om det går att få tillräckligt många tävlande. Wildcard arrangeras 13 juni och SM i 
BerättarSlam 14 juni, båda i Ljungby i samband med berättarfestivalen. Nordiskt 
Mästerskap i Story Slam arrangeras 7 november 2009 i Köpenhamn av Besttellers. 

 Hemsidan   Kerstin Thuresson har meddelat att nuvarande webbhotell för hemsidan upphör 
under året, och styrelsen har beslutat att förslag till nya lösningar får diskuteras med den nya 
styrelsen efter årsmötet. 

 Föreningskontakt och information  . Styrelsen har beslutat att den nya styrelsen ska ringa runt 
till medlemsföreningarna för att förbättra kontakten. 

 Internationellt   samarbete pågår. Nordgruppen formaliserades i höstas, där Karin Ferry och 
Sven Hansson är de svenska representanterna. Bildandet av FEST, the Federation of 
European Storytellers, inleddes vid en europeisk konferens i Oslo i augusti, där Mats 
Rehnman, Inger Lise Oelrich, Eva Andersson, Nik Dahlström och Karin Ferry deltog. Nästa 
europeiska konferens plus festival blir i Lausanne i Schweiz 5-9 augusti 2009. 

 Monika Westin berättade att för drygt ett år sedan bildades en organisation för att befrämja 
amatörkulturen, Amatörkulturakademin, under ledning av Ellen Tejle. Hon förordade att 
BNS ska inleda samarbete med denna. 



14.Val av ordförande för föreningen för två år. Två kandidater till ordförandeposten fanns, 
nämligen Love Ersare och Karin Ferry, båda från Berättarnät Norr. Karin Ferry valde nu att 
dra tillbaka sin kandidatur, varför Love Ersare valdes till föreningens ordförande.

15.Val av övriga ledamöter i föreningens styrelse. Saga Alexanderson (Berättarnätet 
Kronoberg), omval. Tine Winther (Berättarnät Väst), nyval, Marianne Engström (Berättarnät 
Öst), nyval. Sven Hansson (Berättarklubben i Landskrona) valdes 2008 till kassör för två år. 
Styrelsen fördelar posterna under ett konstituerande möte. 

16.Valberedning valdes enligt valberedningens förslag: Marinella Rolfart (Berättarnät 
Norrköping), nyval, och Peter Hagberg (Fabula Storytelling Company), nyval. 

17.Val av revisorer. Valberedningens förslag till omval godkändes: Birgitta Wallén 
(Berättarnätet Kronoberg) samt Christina Claesson. 

18.Mötet avslutades med att Karin Ferry avtackade Monika Westin som avgår ur styrelsen. 
Karin tackade också för sina år i föreningen och önskade den nya styrelsen lycka till i sitt 
arbete under kommande verksamhetsår. 

Vid protokollet………………………………..

          Saga Alexanderson

……………………………………………….

Assar Fager, ordförande

Justeras………………………………………

                Göran Knutsson


