
Verksamhetsberättelse för Berättarnätet Sverige 2011

År 2011 var föreningens sjunde år. Fram till årsmötet i Göteborg den 25 mars 2012 verkade en
styrelse enligt följande: 
Ordförande: Rose-Marie Lindfors, med särskilt ansvar för ungt berättande, nätverkande,
mångfaldsfrågor och internationella kontakter.
Kassör: Sven Hansson, med ansvar för Berättarslam, Nordgruppen och medlemskontakter.
Sekreterare: Monika Westin, med särskilt ansvar för ungt berättande, hemsidan och
mångfaldsfrågor.
Ledamot: Ulf Ärnström med ansvar för fundraising, berättande i undervisningen och Open Space.
Ledamot: Emmy Axelsson.  Lämnade sin post i styrelsen 20111201 till förfogande. Posten vakant
fram till årsmötet 20120325

Årsmötet 2011
Värd för arrangemanget var Teater Sagohuset i Lund den 13 februari 2011 där 19 personer deltog
och representerade 14 medlemsföreningar. Ombedd att leda årsmötet 2011 för BNS var Lasse
Sjöberg vilket han gjorde med den äran. 

Val: 
Ordförande Rose-Marie Lindfors för en period av två år. 
Mötet valde övriga ledamöterna Monika Westin och Emmy Axelsson för en period av ett år och 
Ulf Ärnström omvaldes på ett år. 
Kassör Sven Hansson har ett år kvar på sin mandatperiod. 
Valberedning: Mikael Thomasson och Marinella Rolfart
Revisor: Birgitta Wallén och revisorssuppleant: Christina Claesson får förnyat förtroende för sina
uppdrag. 

Teater Sagohuset arrangerade i samband med BNS årsmöte en ”Berättarfest ute på Stan” under
lördag den 12 februari för Lunds lördagslediga flanörer. Utrustade med röda paraplyn och varsin
läskedrycksback gav sig ett 30-tal berättare iväg för att hitta sin plats på stadens gågata där det
under 5 minuter bjöds på lika många berättelser för de förbipasserande. De följande timmarna
därefter kunde Lundaborna lyssna till muntliga berättelser i flertalet av stadens olika affärer. Ett
mycket uppskattat arrangemang som finansierades av Lunds kommun. Evenemanget fick även
uppmärksamhet i media hos de två tidningarna Sydsvenska Dagbladet och Skånska Dagbladet. 

Medlemmar: 
Vid årsskiftet 2011-2012 hade BNS 25 medlemsföreningar som tillsammans registrerade  
900 medlemmar. 

Möten: 
Styrelsen har mellan årsmötena haft 11 protokollförda möten där övervägande har ägt rum via
Skype förutom ett fysiskt möte i samband med Ljungby Berättarfestival. 



Nyhetsbrev: 
Styrelsen har under året skrivit tre Nyhetsbrev som skickats ut till medlemsföreningarna och
publicerats på hemsidan.

Enkätundersökning:
Styrelsen genomförde en enkätundersökning där samtliga medlemmar bjöds in att delta. Svar inkom
från elva medlemsföreningar och resultatet presenteras i samband med årsmötet 2012. 

Evenemang:
BerättarSlam anordnades under 2011 i följande regioner: Norr, Mitt, Gävleborg, Öst, Norrköping,
Väst och Kronoberg. 
Vinnare i regionala tävlingarna var:
Joanna Häggblom, Berättarnätet Norr 
Milica Gardasevic, Berättarnät Mitt 
Anders Sandkvist, Berättarakademin Gävleborg
Pelle Olsson, Berättarnätet Öst
Lena Karlberg, Berättarnät Norrköping
Christer Wilén, Berättarnät Väst
Sibon Kabir, Berättarnätet Krononberg

SM-tävlingen i BerättarSlam hölls 2011 på Kulturkammaren i Norrköping och arrangerades av den
lokala medlemsföreningen Berättarnät Norrköping. En underhållande tävling som Annkarin Ånman
och Meg Nömgård lotsade publiken och de tävlande vant igenom som MC för evenemanget.
Publiken bjöds på god och varierande underhållning och fick även nöjet att agera jury. Till svensk
mästare korades Pelle Olsson, Berättarnätet Öst, tätt följd av Joanna Häggblom, Berättarnätet Norr
och Milica Gardasevic, Berättarnät Mitt. I det svenska landslaget 2011 ingår efter SM nu Pelle
Olsson och Joanna Häggblom. 

NM – det nordiska mästerskapen i Berättarslam arrangerades för fjärde året i rad i Åbo i Finland,
den 24 september 2011 där Sverige representerades av Pelle Olsson och Joanna Häggblom.
Publikantalet uppgick till 130 personer och de fick höra berättarna tävla på svenska, danska, norska,
skandinaviska, giberich och finska. Pelle Olsson från Sverige avgick med segern i Nordiska
Mästerskapen efter en spännande och lustfylld tävling. I samband med NM i Åbo hade
Nordgruppen sitt årliga möte där BNS representerades av Sven Hansson. 

Berättarstafetten
Efter att ha lämnat Skellefteå och Västerbotten mellanlandade Berättarstafetten i hos Berättarnätet
Kronoberg i Ljungby. Därefter beslutade styrelsen att hålla den vilande resterande del av
verksamhetsåret. 

FEST
På årets FEST-konferens, i Toledo i Spanien, blev BNS ordförande Rose-Marie Lindfors invald i
styrelsen för FEST för mandatperioden 2012 – 2014. Även styrelseledamoten Emmy Axelsson
deltog för BNS vid FEST-konferensen.
Där har Rose-Marie varit med i arbetet med stadgarna för FEST, i det nya medlemsarbetet, arbetat
med att arrangera 2012 års FEST-konferens i Alden Beisen i Belgien, och sjösätta en hemsida för
FEST. http://www.fest-network.eu/ , samt deltar i Skypemöten 1 gång per månad. 
Konferensen för FEST kommer att hållas i Västerbotten 2014, och där har planerings arbetet startat,
med samarbetspartners som Västerbottensteatern, Västerbottens museum och Region Västerbotten. 



Bidrag
Ulf och Rose-Marie skrev tillsammans en ansökan om bidrag till Kulturrådet i syfte att stärka det
unga berättandet. Tyvärr avslogs ansökan och delar av den tänkta verksamhet för Ungt Berättande
blev därför inte genomförbara. Bidrag för den löpande verksamheten söktes och avslogs. Bidrag till
arrangerande av SM i Berättarslam däremot beviljades med 50 000 antal kronor av Kulturrådet. 

Ungt Berättande 
Under verksamhetsåret 2011 har BNS haft i sin verksamhetsplan att stärka arbetet med Ungt
Berättande ute i medlemsföreningarna. Tyvärr avslogs ansökan om bidrag hos KUR som hade
möjliggjort stora delar av det arbetet. Under Ljungby Berättarfestival adjungerades den unga
berättaren Emma-Lee Björk, Sundsvall, för att inventera behov som BNS kan fylla för Unga
Berättare. Beslut om att ekonomiskt och praktiskt stötta med uppstarten av en egen hemsida för
Unga Berättare togs. En egen sida på BNS hemsida finns till förfogande för Ungt Berättande.
Styrelsemedlemmar i BNS har haft en stöttande och rådgivande funktion till de unga berättare som
funderar på att formellt organisera sig. Vid ett seminarium under Ljungby Berättarfestival fanns Ulf
Ärnström med som en av föredragshållarna där han sammanfattade och belyste bakgrund, framtida
behov och nuvarande positioner för ungt berättande. 

Hemsidan
Lagom till årsmötet 2011 sjösattes den nya interaktiva hemsidan för BNS med samma adress som
tidigare: www.berattarnatet.se Under året som gått har förändringar och förbättringar ägt rum
utifrån de synpunkter som kommit från medlemsföreningarna. Med den nya hemsidan möjliggörs
det nu för medlemsföreningarna att synas mer via BNS. 

Facebook
BNS har nu funnits på Facebook sedan drygt ett år tillbaka och sidan där är välbesökt och 171
personer har dags dato tryckt på Gilla-knappen för sidan. 

Årsmötet 2012
Stämman äger rum i Göteborg den 25 mars i Göteborg och värdar är Berättarnät Väst. I samband
med stämman anordnas en samtalsdag där frågor angående BNS fortsatta arbete diskuteras i olika
arbetsgrupper. 

Sundsvall februari 2012

Monika Westin sekreterare Rose-Marie Lindfors ordförande

Sven Hansson kassör Ulf Ärnström ledamot

 


