
Verksamhetsberättelse för Berättarnätet Sverige 2013 

 

2013 var föreningens nionde år. Styrelsen har fram till årsmötet i Malmö 9 mars 2014 
bestått av följande: 
Ordförande: Rose-Marie Lindfors med särskilt ansvar för FEST och internationella 
kontakter 
Vice ordförande: Johan Theodorsson med särskilt ansvar för kommunikation och 
hemsidan 
Kassör: Sven Hansson med ansvar för Berättarslam 
Sekreterare: Birgitta Hult  
Ledamot: Ann Helmer  
Suppleanter: Eva Andersson och Ulf Ärnström 
 
Årsmötet 2013 
 

Alba Allians för Läkande Berättande i Norden var värd för 2013 års möte. Detta hölls i 
Järna den 10 mars. 15 personer deltog i mötet. 8 medlemsföreningar var 
representerade. Verena Haller från Alba utsågs till ordförande för mötet.  
Val:  
Ordförande: Rose-Marie Lindfors för en period av två år 
Övriga ledamöter: Johan Theodorsson, Birgitta Hult, Ann Helmer.  
Suppleanter: Ulf Ärnström och Eva Andersson. 
Sven Hansson valdes till kassör för två år vid årsmötet 2012.  
Valberedning: Tine Winther, Gunilla Brodin och Marina Granlund 
Revisorer: Marinella Rolfart och Kerttu Jokela som revisorssuppleant. 
 
I samband med årsmötet bjöd Alba på inspirerande information om läkande berättande. 
Medlemmar som verkar inom föreningens olika områden deltog och berättade om sin 
verksamhet. Vi fick delta i övningar inom läkande berättande och det anordnades en 
rundvandring inom Ytterjärna Kulturcentrum. På lördagskvällen bjöd Berättarnätet på 
buffé och sedan var det Berättarkväll på Örjansskolan. I samband med 
årsmötesförhandlingarna på söndagen hade vi en visionsrunda där vi var och en 
formulerade våra visioner för BNS om tio år.  
 
Medlemmar: 
Vid årsskiftet 2013-2014 hade BNS 26 medlemsföreningar. 
 
Styrelsemöten:  
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten, samtliga via Skype. 
 
 
 

http://www.nordiskalba.org/


Nyhetsbrev: 
Styrelsen har under året skrivit 3 Nyhetsbrev som skickats till medlemsföreningarna 
och publicerats på hemsidan och Facebooksidan. 
 
Evenemang: 
Berättarslam har arrangerats i följande regioner: Syd, Kronoberg, Öst, Norrköping, 
Gävleborg, Norr. 
Vinnare i de regionala tävlingarna var 
Karin Ferry, Region Norr 
Anders Sandkvist, Region Gävleborg 
Pelle Olsson, Region Öst 
Gunnar Bergman, Region Östergötland 
Jörgen Bodner, Region Kronoberg 
Lena Kronberg, Region Syd. 
SM i Berättarslam arrangerades detta år i Landskrona som en del i stadens 600-
årsjubileum. Tävlingen hölls i Fullmäktigesalen i Rådhuset. MC var Lasse Sjöberg och 
Sven Hansson från Berättarklubben i Landskrona planerade och höll samman hela 
evenemanget och gjorde det till en härlig berättarfest. Till svensk mästare 2013 korades 
Pelle Olsson från Berättarnät Öst. Tvåa kom Karin Ferry, Berättarnät Norr och Lena 
Kronberg från Berättargruppen Ägir kom trea. Pelle Olsson tog därmed sin tredje 
inteckning i berättarpokalen och  får därför behålla densamma.  
I samband med tävlingen hölls en berättarfest på två dagar. På fredagen inbjöds till ett 
seminarium med Ulf Ärnström om ”Berättandets botanik” där han talade om olika 
berättargenrer. På lördagseftermiddagen gick tävlingen av stapeln och festen avslutades 
med Berättarkafé på Teaterrestaurangen.  
 
FEST 
Årets FEST-konferens ägde rum i Rom 16-19 juni. Rose-Marie Lindfors deltog som BNS´s 
representant. Federation for European Storytelling FEST har skapats ur behovet att få 
möta berättarorganisationer från andra länder i Europa och utanför. Att få dela kunskap 
och erfarenheter kring berättarkonsten, att skapa möjligheter till nya nätverk, få nya 
samarbetspartners, att tillsammans stärka och utveckla det muntliga berättandet. Med 
de orden öppnades FEST-konferensen 2013 i Rom. På väggen fanns den logga som Mats 
Rehnman i Fabula har skapat. 
Närmare 100 deltagare från hela Europa, samt långväga gäster från Singapore, 
Australien, Canada, USA och Mellanöstern deltog. En fantastisk mötesplats för det 
muntliga berättandet i världen! Konferensen berörde följande områden: Berättandet 
som scenkonst, berättandet som verktyg, unga berättare, marknadsföring i kristider, 
berättarfestivalernas utveckling, att hitta ny publik samt hur man kan höja statusen på 
det muntliga berättandet. Konferensen berörde också det kommande EU programmet 
Kreativa Europa 2014 – 2020 och gav inspiration till  nätverkande och samtal om 
kommande samarbeten. 
Franco Ferrarotti, professor emeritus i sociologi i Rom, gav ett tankeväckande 
miniseminarium där han lyfte styrkan och kraften i det muntliga berättandet, hur det 
bl.a bygger gemenskap.  ”Storytelling i sin bästa form handlar om hur man bygger 
samhället nerifrån och inte förväntar sig att det ska ramla ner uppifrån” 
 
2014 är det Berättarnätet Sverige´s tur att vara värd för FEST konferensen. Den blir i 
Västerbotten, i Skellefteå, Malå och Umeå och koppas till  det Europeiska 



kulturhuvudstadsåret. Planeringsarbetet startade redan i Rom, och har fortsatt under 
året, via Rose-Marie som sitter i styrelsen för FEST. Ett förankringsarbete och 
planeringsarbete har pågått mellan styrelsen i FEST, BNS,  de Västerbottniska 
berättarföreningarna, Västerbottens teatern, Region Västerbotten, Umeå 2014, 
Skellefteå kommun, Malå kommun, och program och finansiering är till stora delar löst. 
Tyvärr kommer inte Kulturrådet att bidra med några medel, vilket kommer att inverka 
på alla BNS föreningars möjlighet att medverka. BNS medlemsföreningar har under två 
årsmöten planerat för att delta med berättande på bussarna som ska ingå i konferensen, 
samt vid middagarna. Men vi ger inte upp. FEST konferensen är en fantastisk möjlighet 
för alla medlemmar i Berättarnätet Sverige att synliggöra det berättade som pågår i 
Sverige, det är en möjlighet för oss att lära känna berättare från övriga länder i Europa 
och utbyta erfarenheter, så vi  jobbar vidare.  
 
Nordiskt samarbete 
Det nordiska samarbetet har under året rört två områden; planer på att skapa en 
nordisk databas och mötesplatser för berättare i Norden. Ett nordiskt berättarmöte 
genomfördes under Ljungbyfestivalen. Ett tiotal medlemmar i danska, norska och 
svenska berättarrörelsen deltog. 
BNS´s representant i det nordiska samarbetet är Anna Lundquist. Agneta Boström 
kommer att arbeta med att bygga upp den nordiska databasen med Ulf Ärnström som 
bollplank. Kulturrådet har gett 20 000 kr till att starta arbetet  med en gemensam 
nordiska databas.  
 
Ungt berättande 
Berättarnätet Kronoberg erbjöd ungdomar från Sverige, Norge, Danmark och Island att 
delta i ett berättarläger under Ljungby berättarfestival och deltagarna medverkade i 
Öppen scen under festivalen. 
Skellefteå Berättarförening har en grupp unga berättare som under året haft ett utbyte 
med Italien, Frankrike och Polen. De arbetar också aktivt för att delta under 
Berättarfestivalen, i programmet Ung Berättarkväll.  
Under året har Berättarnätet Sverige fått en ny medlemsförening Hidde yio Dhaqan i 
Malmö. Föreningen driver ett stort berättarprojekt för ungdomar ”Egna röster Egna 
bilder” där svensksomaliska ungdomar genom berättarkvällar, workshops och 
berättarläger är barfotaforskare och samlar in berättelser på temat ”Ung i Somalia” och 
”Ung i Sverige”.  
 
Bidrag 
Ansökan om verksamhetsbidrag från Kulturrådet 2013 avslogs. I samtal med 
Kulturrådet som ordförande Rose-Marie haft har framkommit att BNS behöver öka sin 
egeninsats (en höjning av medlemsavgifterna) samt arbeta mer med fokus på utbildning 
och utvecklingsarbete i medlemsföreningarna.  
Kulturrådet beviljade 40 000 kr för SM i Berättarslam. 
Ny ansökan har lämnats inför 2014 års verksamhet där vi lyfter kompetensutveckling, 
medlemsutveckling, nordiskt samarbete med skapandet av en nordisk databas och 
medverkan i den europeiska berättarkonferensen FEST. Verksamhetsbidrag beviljades, 
med 20 000 kr till en nordisk databas, och 25 000 kr att prioritera till övrig verksamhet.  
 
 
 



BNS på webben 
BNS finns på sin egen hemsida www.berattarnatet.se och på Facebook 
www.facebook.com/berattarnatet . Dags dato har 350 personer tryckt på gillaknappen. I 
samband med årsmötet startades också en Facebookgrupp 
www.facebook.com/#!/groups/433149373440122/ . Gruppen har när detta skrivs 126 
medlemmar. Det är en plats för att diskutera allt som har med berättande att göra. 
Gruppen är öppen för alla. 
På hemsidan kan medlemsföreningarna presentera sina aktiviteter och medverka med 
aktuell information om vad som händer i föreningarna. Där finns kontaktuppgifter till 
medlemsföreningarna och länkar till deras hemsidor. En evenemangskalender gör att 
föreningarna själva kan uppdatera sina evenemang. Alla medlemmar har möjlighet att 
marknadsföra sig som berättare mot en avgift på 500 kr/år. 
 
Medlemsförening Unesco ackrediterad 
2011 ratificerade Sverige Unescokonventionen för skydd av det immateriella 
kulturarvet. I december 2013 fick Berättarnätet Kronoberg besked om att de blivit första 
svenska ackrediterade NGO (Non-governmental Organization) att arbeta med 
konventionen och vara rådgivande åt Unesco. Det är ett resultat av ett snart 25-årigt 
arbete med att lyfta det immateriella kulturarvet i regionen i form av folksagan, sägner 
och annan folkdiktning, bl a genom Berättarfestivalen, Sagobygden, Sagomuseet, 
forskning, utbildning och mycket mer. 
 
Festivaler 
BNS har funnits med på årets två stora berättarfestivaler. Under Skellefteå 
Berättarfestival deltog representanter för medlemsorganisationerna i ett branschmöte 
där frågorna var ”vilka behov finns i Sverige av en nationell berättarkonferens? Vilka 
möjligheter skulle det öppna för BNS medlemsorganisationer, av arbete, av 
nätverkande? 
BNS deltog också vid Ljungby Berättarfestival i det nordiska mötet, som arrangerades av 
de nordiska  nationella Berättarorganisationerna.  
 
Årsmöte 2014 
Årsmöte 2014 äger rum i Malmö den 7- 9 mars med Berättargruppen Ägir som värd. I 
samband med årsmötet blir det en workshop med Abbie Patrix där deltagarna får arbeta 
konstnärligt med berättelser inför FEST i Västerbotten. På fredagskvällen kommer det 
att vara en offentlig berättarkväll på temat ”Drakar och monster”. 
Årsmötesförhandlingarna den 9/3 hålls hos BNS´s nyaste medlemsförening Hidde yio 
Dhaqan.  
 
Malmö i februari 2014 
 
Birgitta Hult sekreterare   Rose-Marie Lindfors ordförande 
 
 
Sven Hansson kassör   Johan Theodorsson vice ordförande 
 
 
Ann Helmer ledamot 
 

http://www.berattarnatet.se/
http://www.facebook.com/berattarnatet
http://www.facebook.com/#!/groups/433149373440122/

