
Verksamhetsberättelse för Berättarnätet Sverige 2016  

2016 var föreningens tolfte år.  
Styrelsen har fram till årsmötet i Simrishamn  26/3 2017 bestått av följande:  

Ordförande: Johan Theodorsson  
Vice ordförande: Rose-Marie Lindfors med ansvar för webbsidan samt internationella kontakter  
Kassör: Sven Hansson med ansvar för Berättarslam  
Sekreterare: Anna Liljequist       
Ledamot: Ann Helmer  
Suppleanter: Marina Granlund med ansvar för FEST och Anna Lundquist med ansvar för 
webbsidan 
Årsmötet  

Berättarnätet Sverige har hållit årsmöte och medlemsdagar i samband med Skellefteå 
Berättarfestival. Fredagen innehöll inspiration och workshops. William Ayot, storyteller från Wales 
fångade oss på ett magiskt sätt under sitt seminarium ”Our Place in the Circle – Storytellers in a 
Changing World”. The world is changing shape around us, and every day brings more extraordinary 
challenges. As storytellers, do we guard the old traditions, break into new fields, or simply give up 
in the face of 24 hr entertainment and its media onslaught? In this interactive session, William Ayot 
suggests that there is a need and a role for us – and that there has never been such an important time 
for storytelling – and storytellers. 

På eftermiddagen hade vi workshops med Kari Brinch från Danmark om Dramaturgi, Markus 
Lukkonen från Finland om samspelet mellan berättelsen, berättaren och publiken och Christina 
Claesson om att befolka berättelsen och gestalta flera olika karaktärer. 

Fredagskvällen bjöd på Berättarfest med berättare från när och fjärran. Under kvällen delade 
Berättarnätet Sverige ut priset ”Årets Berättarförening 2015” till Skelleftebygdens 
Berättarförening.  

BNS´s årsmöte ägde rum på lördagen i Berättarnas rum. 2015 års verksamhet avslutades och 
verksamhetsplan för 2016 antogs. Den som är intresserad kan läsa alla handlingar här  http://
www.berattarnatet.se/2016/04/arsmotesdokument/ 

Årsmötet beslutade göra det möjligt att vara ”Stödmedlem” i BNS. Tidigare har enskilda personer 
som bor på en ort där det inte finns någon berättarförening inte kunnat bli medlem i BNS. Beslutet i 
årsmötet gör det möjligt att vara ”stödmedlem”. 

Val: 
Ordförande: Johan Theodorsson kvarstår då hon valdes för två år vid årsmötet 2014.  
Övriga ledamöter: Rose-Marie Lindfors, Anna Liljequist, Ann Helmer.  
Suppleanter: Marina Granlund och Anna Lundquist.  
Sven Hansson, kassör valdes på två år. 

Valberedning: Birgitta Hult och Urban Berglund.  
Revisorer: Marinella Rolfart och Kerttu Jokela som revisorssuppleant.  



Extra årsmöte i Stockholm  

7-8/10 hade BNS extra årsmöte i Stockholm. Det var samtidigt som en fantastisk Fabulafestival. 
Mötet klubbade igenom nya stadgar med förändringen att man nu kan vara stödmedlem i 
föreningen. Dessutom diskuterade vi vad BNS ska göra och därmed söka pengar för 2017. Ett 
mycket givande möte med många nya infalls vinklar bla ett förslag om ett möte mellan alla 
ordföranden i berättarföreningarna. Vi hann också med Öppen scen för tillresta delegater. 

Medlemmar:  

Vid årsskiftet 2016-2017 hade BNS 24 medlemsföreningar. 

Styrelsemöten: 
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda möten, varav ett i Stockholm under det extra årsmötet.  

Nyhetsbrev:  

Styrelsen har under året skrivit 3 Nyhetsbrev som skickats till medlemsföreningarna och publicerats 
på hemsidan och Facebooksidan.  

Berättarslam: 
Årets Svenska mästerskap i berättarslam ägde rum i Kävlinge den 29 oktober 15.00.  Förutom 
själva slamtävlingen arrangerades den 28 oktober ett seminarium hos dockspelaren Staffan 
Björklund och ett berättarkafé på kvällen den 29 oktober. Det är den 12:e tävlingen i rad som 
Berättarnätet Sverige arrangerar. Årets SM ordnades i samarbete med Skånska Berättare och 
Musikföreningen i Kävlinge och med stöd av Kulturrådet. Det är en ambition i BNS styrelse att 
lägga ut Sverigemästerskapen på olika håll i landet för att sprida intresset för det muntliga 
berättande. 

Årets startfält var inte så stort, men innehöll idel goda berättare:  

Karin Ferry från Berättarnät Norr 
Marina Granlund från Berättarnät Öst 
Hans-Ove Hedman från Berättarnät Norrköping  
Pelle Olsson från Berättarnätet Kronoberg 
Christina Claesson från Skånska Berättare 

Som MC tjänstgjorde Sven Hansson från styrelsen och Henry Nilsson från Skånska berättare var 
notarius publicus. Samtliga damer gick till final, och Karin Ferry avgick som vinnare. 

FEST konferensen i Paris 1-4 juni 

”Stories are told eye to eye, mind to mind and heart to heart” är ett gammalt talesätt från Skotland 
som passar väl in på FEST konferensen 2016 i Paris. Här strömmade människor in i 
konferensbyggnaden från alla världens hörn, 

Här möttes gamla bekanta och delade minnen från tidigare konferenser, här skedde nya möten 
mellan berättarna, här öppnades upp för framtida samarbeten och här berättades det berättelser. 



Årets värdar, la Maison du Conte och APAC, berättade om sin resa där två stora franska 
berättarorganisationer äntligen samarbetar tack vare FEST. Att de tillsammans arrangerade FEST 
konferensen gjorde att de blev tvingade att samarbeta, att se varandras styrkor, att arbeta för det 
gemensamma – berättandet! 

”Det gemensamma” blev ett starkt tema som vi kunde uppleva under alla dagarna.  Att gynna 
berättandet, att dela med sig, att skapa tillsammans. Att mötas varje år, på en ny plats, med nya 
förutsättningar, med öppenhet och respekt. Att dela erfarenheter, att sikta mot gemensamma mål, det 
gör att vi kan fortsätta bygga ett starkt internationellt nätverk där alla vill stärka berättandet. 

Vi ägnade mycket tid till att undersöka vad som är gemensamt idag, och vad vi skulle vilja 
samarbeta kring i en framtid, eftersom en ansökan ska göras till Creative Europé. Underlaget 
presenterades i bild och ord 

Kvällarna ägandes åt gemensamma lekfulla experiment, god fransk mat, och samtal, och mycket 
skratt, precis som det ska vara på en nätverkskonferens. 

En fråga som kom upp under dagarna var ”vad betyder din berättarorganisation för dig?” En 
intressant fråga som vi i BNS skulle kunna ställa oss. 

En annan fråga: Varför berättar du - För att behaga, övertyga, utbilda, sammanföra, underhålla? 
Eller för någon annan orsak? 

Vem berättar vi för? Vågar vi ta ställning, för vad, mot vad? 

Inspirerande föreläsningar hölls, bl.a  ”Tellers without borders”, om hur de arbetar just nu samt om 
berättande och trauman. Samtliga föreläsningar finns i text att läsa på FEST webbsida  http://
www.fest-network.eu/public-library/talks/ Där finns också det oförglömliga talet av Bruno de La 
Salle om berättarens roll i dagens samhälle i Europa. LÄS DET! 

FEST konferensens mål att satsa på det som är GEMENSAMT lyckades, en sammanfattning av 
konferensdagarna skulle kunna bli med följande ord: 

FEST har vuxit som nätverk och blir mer synligt tack vare den bredd av organisationer som är 
medlemmar och som deltar aktivt i konferensen. 

Det stärker berättandet i Europa! Det stärker också varje organisation att veta att vi är fler därute 
som arbetar för samma sak.  

Vi samarbetar för en gemensam europeisk identitet, för att bli erkända, för utbildning, för kvalitet. 
Intresse finns för att verka i nya områden och medlemmarna i FEST vill skapa gemensamma event i 
framtiden. 

Konferensen avslutades med en middag och ett överlämnade av stafettpinnen från Frankrike till 
Irland som bjöd in till konferens midsommarhelgen 2017. 

Nordiskt samarbete  

Just nu är det uppehåll i det nordiska samarbetet. 



Bidrag från Kulturrådet  
BNS ansökte och beviljades ett verksamhetsbidrag om 50 000 kronor. 

BNS ansökte om bidrag för SM Berättarslam och beviljades 40 000 kr. 

BNS på webben  
BNS finns på sin egen hemsida www.berattarnatet.se och på Facebook www.facebook.com/
berattarnatet . Dags dato har 560 personer tryckt på gillaknappen. Dessutom har BNS en öppen 
Facebookgrupp, www.facebook.com/#!/groups/433149373440122/. Gruppen har när detta skrivs 
255 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. Medlemsföreningar kan också annonsera utbildningar och 
festivaler för längre eller kortare tid. Prisuppgift finns på websidan.  

Vi har gått igenom sida för sida, flik för flik. Mycket har rensats ut och mycket har uppdaterats. 
Sidan är textbaserad och har samlat på sig en del skräp i kodningen med tiden, så det finns mer att 
göra. Vi hoppas dock att den ska vara mer informativ, samt trevligare och enklare att navigera 
numera. En eloge går också till Birgitta Hult som håller sidan uppdaterad med relevanta och 
inspirerande inlägg.  

Festivaler arrangerade av BNS medlemsföreningar 

Ljungby Berättarfestival  

Berättarfestivalen i Skellefteå  

Fabulafestivalen 

Mannaminne berättar- och teaterfestival 

Being Here - Örsundsbro 

Berättelser under eken, berättarfest  

Österlen berättarvecka 

 
Stockholm 16 mars 2017  

Johan Theodorsson Ordförande 

Rose-Marie Lindfors Vice ordförande  

Sven Hansson Kassör  

Anna Liljequist sekreterare 

Ann Helmer Ledamot  

Anna Lunquist Suppleant 

Marina Granlund Suppleant


