Protokoll från årsmöte i Berättarnätet Öst
söndagen den 20 februari 2011, klockan 16.00
Plats: Fritidshemmet Svartmangatan 6
§ 1. Mötet öppnades av Pelle Olsson.
§ 2. Val Till mötesordförande valdes Jörgen Bodner, till mötessekreterare valdes Sara Eriksson, till
justerare valdes Monika Zak och Johan Theodorsson.
§ 3. Dagordningen godkänd med några tillägg under punkten övriga frågor.
§ 4. Mötet befanns vara utlyst enligt stadgarna.
§ 5. Röstlängden fastställdes.
§ 6. Verksamhetsberättelsen lästes upp och rättades angående bidrag från Stockholms
kulturförvaltning till Berättarnas torg. Vi fick bidrag på 30 000 kr (ej 40 000). Sedan lades
verksamhetsberättelsen för 2010 till handlingarna.
§ 7. Ekonomisk berättelse för året Den ekonomiska berättelsen med resultaträkning lästes och
lades till handlingarna, med ändring för kommunalt bidrag från Stockholms kulturförvaltning till
Berättarnas torg; ändring från 40 000 till 30 000 kronor.
§ 8. Revisionsberättelse
Revisorn Björn Söderbäck finner ingen anledning till anmärkning och tillstyrkte att styrelsen skulle
beviljas ansvarsfrihet.
§ 9. Ansvarsfrihet Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 10. Val av ny styrelse Valberedningens presenterad sitt förslag till ny styrelse.
Mötet valde den föreslagna styrelsen.
a) Till ordförande omvaldes Pelle Olsson
b) Ulla Andersson, Sara Eriksson, Eva Graus, Marina Granlund, Johan Theodorsson
valdes till övriga ledamöter.
§ 11. Val av revisor Björn Söderbäck omvaldes till revisor.

§ 12. Val av valberedning
Helén Dejke och Lisa Killander-Braun omvaldes till valberedning.
§ 13. Firmatecknare Till Berättarnätet Östs firmatecknare valdes, var och en för sig, ordföranden
Pelle Olsson med personnummer 520328-6959 och kassören Ulla Andersson med personnummer
370606-0203 Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
§ 14. Eventuella motioner Inga motioner har inkommit till årsmötet.
§ 15. Planerad verksamhet
Kafé Klavér
Historiska museet
Världsberättardagen 20 mars
Berättarslam 15 maj
Berättarnas torg
§ 16. Budget för 2011
Förslag att höja beräknad intäkt på inträden för berättarkvällar på Kafé Klavér till 10 000 och
motsvarande höjning i arvodespotten inom utgifter. Förslaget bifalldes av mötet.
I övrigt godkändes den föreslagna budgeten.
§ 17. Årsavgift Mötet beslutade att medlemsavgiften per år ska fortsätta vara 225 kronor.
§ 18. Övriga frågor 18a Avgående Jörgen och Gunilla avtackades för sitt arbete i styrelsen.
18b Jörgen rapporterade från BNS årsmöte i Lund. Vi betalar fortsättningsvis 600 kr/år som
förening för vårt medlemskap i BNS, (BerättarNätet Sverige) som är paraplyorganisation för
Sveriges regionala berättarföreningar.
18c Vår hemsida. Hemsidesredaktören efterlyser synpunkter och förslag från medlemmarna
angående vår hemsida. Den har många funktioner men är ganska krånglig att sköta. Kanske borde
vi ha en lättare hemsida? Diskussionen angående detta fortsätter under året.
18d Kerttu föreslår en ny omgång med intern studiecirkel för våra medlemmar där man kan
utveckla sitt berättande med hjälp av respons från varandra.
§ 19. Mötet avslutades och sedan följde knytkalas.
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