
Förslag på dagordning för Berättarnätet Sveriges årsmöte 26 mars 2017 i Simrishamn
10.00 – 12.00 på Simrishamns museum

1. Mötets öppnande!  

2. Val av mötesordförande!  

3. Val av sekreterare!  

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare!  

5. Godkännande av dagordningen!  

6. Fastställande av röstlängd!  

7. Mötets stadgeenliga utlysande!  

8. Verksamhetsberättelse!  

9. Ekonomisk berättelse!  

10. Revisionsberättelse!  

11. Ansvarsfrihet för styrelsen!  

12. Verksamhetsplan för 2016!  

13. Budget för 2016!  

14. Val av ordförande under en tid av två år!  

15. Val av 3 ordinarie styrelseledamöter under en tid av ett år!  

16. Val av 2 suppleanter i styrelsen under en tid av ett år!  

17. Fastställande av medlemsavgift för 2017!
            Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna inte höjs.  

18. Val av revisor!  

19. Val av revisorssuppleant!  

20. Val av valberedning (2 personer)!  

21. Motioner! 

22. Övriga frågor!  

    23. Mötets avslutande

———————————————————————————————



VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL NY STYRELSE: 

Ordförande på 2 år:  
Marina Granlund (Nyval)

Lämnar
Johan Theodorsson

Ledamöter i styrelsen på 1 år: 
Anna Liljequist (Omval)
Anna Lundquist (Omval)
Rose-Marie Lindfors (Omval)

Suppleant i styrelsen på 1 år: 
Sibon Saber Kabir (Nyval)
Urban Berglund (Nyval)

Lämnar
Marina Granlund (föreslagen som ordförande)
Ann Helmer

Kassör
Sven Hansson, kassör, sitter kvar, valdes för 2 år vid årsmötet 2016 

______________________________________________________________________________

ÖVRIGA UPPDRAG:
Revisor på 1 år:
Marinella Rolfart (Omval)

Revisorssuppleant på 1 år:
Kerttu Jokela (Omval)

Valberedning på 1 år:
Vakant (Väljs på årsmötet)
Vakant (Väljs på årsmötet)

______________________________________________________________________________

Sibon, BNÖ, arbetar med ungt mångkulturellt berättande i förorten, Unique Storytelling  
https://www.facebook.com/Unique-Storytelling,  
http://www.berattarnatet.se/2016/11/unique-storytelling-berattande-pa-riktigt/ 
Kontakt: sibon.kabir@gmail.com  

Urban, Ammarnäs Guiderna Vindelfjällens Vägvisare, AGVV. 
i nedanstående länk skriver Urban om berättande och frågeställningar som han brinner för 
http://www.berattarnatet.se/2017/01/hela-vart-omrade-kryllar-av-berattelser/ 
Kontakt: urban@bertejaure.se 
Urban vill under våren ligga lågt av hälsoskäl men följa styrelsens arbete och räknar med att 
engagera sig fullt ut i höst.


