Protokoll från årsmöte i Berättarnätet Öst 080203 kl 16-18

1. Mötesformalia
Kerttu Jokela öppnade mötet.
1a Mötet befanns vara behörigt utlyst.
1b Till mötesordförande valdes Pelle Olsson.
1c Till mötessekreterare valdes Sara Eriksson
1d Till justerare och rösträknare valdes Marianne Engström och Björn Söderbäck.
1e Dagordningen godkändes med två tillägg under punkten övriga frågor.
2. Årsberättelser
2a Verksamhetsberättelsen lästes igenom av mötesdeltagarna och lades till handlingarna.
2b Årsredovisningen presenterades och lades till handlingarna sedan årsmötet ändrat
beskrivningen av en intäktskälla till ”SM i Berättarslam 2007”.
2c Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn Björn Söderbäck och lades till handlingarna.
3. Ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
4. Val av ny styrelse
Jörgen Bodner presenterade valberedningens förslag till ny styrelse. Mötet valde den föreslagna
styrelsen.
4a Ordförande: Marita Castro (nyval)
4b Övriga styrelseledamöter: Göran Hemberg (omval, nyval kassör), Catarina Abelli (omval),
Marianne Engström (omval), Jörgen Bodner (nyval), Sara Eriksson, (nyval)
4c Revisor: Björn Söderbäck (omval)
4d Valberedning: Pelle Olsson (omval), Eva Graus (nyval)
5. Firmatecknare
Till Berättarnätet Östs firmatecknare valdes, var och en för sig, ordföranden Claudia (Marita) Castro
650806-3242 och kassören Göran (Torsten) Hemberg med personnummer 410802-5711.
6. Stadgeändringar
6a Mötet godkände och fastställde stadgeändring i paragraf 5 som föreslagits och godkänts på
föregående års (2007) årsmöte.
6b Ändring i paragraf 6 och paragraf 8 godkändes av mötet.
7. Motioner
Motionen angående hemsidan drogs tillbaka.
Mötet beslutade att tillsätta en arbetsgrupp som får till uppgift att se över och arbeta för en sänkning
av kostnaderna för hemsidan. Denna grupp består av Pelle Olsson, Göran Hemberg, Jörgen Bodner
och Catarina Abelli.
8. Årsavgift och budget
8a Mötet beslutade att årsavgiften för medlemmar är 200 kronor.
Mötet diskuterade en eventuell lägre ungdomsavgift. I samband med detta diskuterades också hur
en ungdomsverksamhet skulle kunna organiseras och på vilka sätt föreningen kan uppmuntra yngre
människor att gå med i föreningen och vad föreningen kan erbjuda dem. Mötet utsåg en arbetsgrupp
som får till uppgift att arbeta vidare med dessa frågor. Denna grupp består av Peter Hagberg, Marina
Granlund, Marianne Engström och Catarina Abelli.

8b Mötet godkände inte kassörens budgetförslag för 2008.
Den nya styrelsen fick i uppdrag att utarbeta en ny budget och förtroendet att sedan följa denna.
9. Övriga frågor
9a Kerttu Jokela informerade om försök med kontakter med styrelsen till Berättarnätet Sverige, där
föreningen är medlem. Det har varit svårt att få information från och om BNS.
9b Mats Rehnman informerade om FEST; Federation for European StoryTelling. Det är ett
symposium som hålls i Stavanger-Sandnäs i Norge 11-14 Augusti 2008. Det kommer vara olika
berättaraktivteter och där kommer också att bildas en Europeisk berättarorganisation, som ska
främja utbyte och samarbete i berättarvärlden mellan de europeiska länderna.
10. Mötet avslutades och sedan följde knytkalas.
Sara Eriksson, sekreterare
Björn Söderbäck, justerare
Marianne Engström, justerare tillika rösträknare
Pelle Olsson, mötesordförande

