
Styrelsemöte BNÖ 30 januari 2011 Regeringsgatan 93

Närvarande: Pelle Olsson, Ulla Andersson, Gunilla Rosbro, Jörgen Bodner och Sara Eriksson
Frånvarande: Eva Graus 

§ 1. Mötesordförande: Pelle Olsson 
Mötessekreterare: Sara Eriksson

§2. Dagordningen godkänd

§3. Justering av protokoll

§4. a) Ekonomisk rapport
Summa tillgångar: 45680:-
I årsbokslutet för 2009 ligger en differens på 220 kr. Detta rättas till från och med 2010. 

b) Medlemsantal: 70 st inbetalda för 2011 
Påminnelser: De som inte betalt medlemsavgiften för 2011 får påminnelse. 
De som ej betalt för 2010 (och ej 2011) får det nya nyhetsbrevet med kallelse till årsmöte och i 
nyhetsbrevet även en påminnelse om att betala in årets medlemsavgift. 

§5. Årsmötet 20 feb kl 17.00
Kallelse har gått ut. 
Det kommer en påminnelse i nyhetsbrevet som går ut per mejl. P.O. skickar per post till de som inte 
har mejl. Verksamhetsberättelsen klar så snart som möjligt. Ulla jobbar med bokföringen och har 
kontakt med Björn Söderbäck som är revisor. Pelle fixar dagordningen och skickar över till Jörgen 
som lägger ut på hemsidan och skickar med tillsammans med nyhetsbrevet. Valberedningen har två 
nya på förslag till styrelsen. 
Alf tillfrågad som ordförande för årsmötet. 
Lokal: Fritidshemmet Svartmangatan 6, 3 tr
Vi vill ha knytkalas. Styrelsen försöker vara där innan, ca 16.00. Knytkalaset blir efter årsmötet. 
Alla tar med mat + egen dricka.

§6. a) Våra verksamheter
• Kafé Klavér Ny lokal pga byte av ägare för Agueli. Hyra för Klavér 500 kr. 
Första gången på Klavér 27/1, 72 st besökare, 40 st besökare, 13 st berättare (flera 
ytterligare ville berätta men kunde inte beredas plats. 
• Historiska museet 26/1 Bosse, Marianne och Ronit berättade 14 besökare, 3/3 Pelle, Eva och 
Kerttu berättar. Vårt samarbete med Historiska fungerar mycket bra och de verkar uppskatta vårt 
samarbete.
Mötet diskuterade frågan om arvodering av berättarna. Frågan bordlades till nästa möte då vi vet 
besked ang våra stipendieansökningar. 
• Världsberättardagen på Historiska 20/3 Gunilla och Jörgen arbetsgrupp jobbar på. De kan börja 
planera mer när de vet om vi får pengar från Kulturförvaltningen.
• Berättarslam på Historiska 15/5 Arbetsgrupp: Jörgen och ?? 
• Berättarnas torg 27/6-10/7 Arbetsgrupp i full fart
• BNS årsmöte 12-13/2 Jörgen åker till Lund och för vår talan. I år blir det årsmöte i samband med 
en miniberättarfestival.
• Övrigt: Jörgen var på möte på Kulturförvaltningen och äskade pengar angående 
Världsberättardagen. Vi söker även därifrån för Berättarnas torg.



b) Stipendieansökningar
Kulturrådet (Berätta din historia) Svar efter 31/1
Kulturförvaltningen (Berättarnas torg + Världsberättardagen) Svar efter 31/1 
ABF Stockholm (Klavér, Berättarnas torg)
MO:s supporterklubb (Berättarnas torg) Vi fick 3000 kr!

§7. Hemsidan
Mötet diskuterade vilka evenemang och kurser som ska få vara med i på vår hemsida och i 
kalendariet. Mötet beslutade att om ”saken” har beröringspunkter med muntligt berättande så kan 
det få vara med. Men det bör gå via någon i styrelsen som talar för denna sak. 
Vidare diskuterade mötet om det kan bli enklare för enskilda medlemmar i föreningen att lägga in 
saker på hemsidan och t.ex. i kalendariet.

§8. Ny folder Alla datum klara. Pelle och Gunilla kommunicerar angående färdigställande av 
foldern. Gunilla undersöker vad två olika omgångar av tryckningar skulle kosta oss. 

§9. Kommande styrelsemöten
Vi beslutar om ett första nytt datum direkt efter årsmötet när vi kan höra med alla i den nya 
styrelsen när de kan. Ett konstituerande första styrelsemöte bör hållas så snart som möjligt efter 
årsmötet. 

§10. Övriga frågor: Jörgen överlämnade diverse material förvaring, till Ulla och Pelle.

§11. Mötet avslutades

Sekreterare: Sara Eriksson Ordförande: Pelle Olsson


