
Nya medlemsformer

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att undersöka former för medlemskap i BNS. 

Vi för en diskussion som handlar om att vi vill bevara nuvarande inriktning att vara en 
paraplyorganisation för berättarföreningar men vi ser också fördelar med och behov av att ge 
möjlighet för andra medlemsformer som enskilda berättare, lärare, bibliotekarier m fl, verksamheter 
inom kommuner, ungdomsprojekt. 

Idé om en ny medlemsform - enskilt medlemsskap
• Enskild medlem betalar en medlemsavgift på exempelvis 100 kr/år. 
• Enskild medlem har tillgång till alla BNS´s resurser, får delta i BNS´s kurser, möten, har rätt att 

delta och har yttranderätt i årsmötet. 
• Enskild medlem har ingen rösträtt. 

Hur skulle en ny medlemsform se ut?
• Både juridiska personer (föreningar) och enskilda personer får bli medlemmar
• Endast föreningar skulle ha rösträtt på årsmötet, ej enskilda medlemmar
• Förslag på kostnad 100 kr/år för enskilda medlemmar
• Medlemmarna behöver inte vara med i en berättarförening. Tex om du bor på en ort där det inte 

finns någon förening.
• Vi kan nå lärare/ bibliotekarier och andra som är intresserade av muntligt berättande men kanske 

inte vill engagera sig i någon berättarförening

Hur ser det ut nu? 
(Från stadgarna)
§ 2 MEDLEMSKAP
Medlemskap erhålles genom att betala årsavgiften till Berättarnätet Sverige. Avgiften
fastställes av årsmötet. Endast juridiska personer, ej individer, äger rätt att erhålla
medlemskap.

§ 9 STADGEÄNDRING
Önskar medlem ändring av stadgarna, skall förslag härom inges till styrelsen, som
förelägger förslaget för föreningsmötet.
Beslut om ändring av stadgarna skall, för att vara giltigt, fattas av två på varandra
följande föreningsmöten, med minst en månads mellanrum, varav det ena skall vara
årsmöte.

Kommentar om medlemsformer från Dag Bjerga, Norsk fortellerforum
Rose-Marie har haft Skypemöte med Dag Bjerga från Norsk fortellerforum med samtal om 
modeller för medlemskap Norsk Fortellerforum vill gå från att organisera individuella berättare till 
att skapa intresse för medlemsföreningar. När Dag har tittat på BNS har han följande reflektion: 
Om en bara har enskilda medlemmar finns inte det intresse för samarbete och för att göra något 
ihop, som han ser hos BNS. Genom att BNS organiserar medlemsföreningar får vi ett annat fokus. 
Han såg hos oss att vi jobbar mer med berättandet. Med bara enskilda medlemmar blir det den 
enskildes berättande. Vi diskuterar detta.

Fördelar och nackdelar?
Ja, vad kan det finnas för argument för eller emot möjligheten att kunna bli enskild medlem i BNS? 
Vi i styrelsen tar tacksamt emot era reflektioner. Maila styrelseledamoten Johan Theodorsson på 
johan@berattarnat-ost.se.


