Verksamhetsberättelse för Berättarnätet Sverige 2015
2015 var föreningens elfte år.
Styrelsen har fram till årsmötet i Stockholm 23 april 2016 bestått av följande:
Ordförande: Johan Theodorsson
Vice ordförande: Rose-Marie Lindfors med särskilt ansvar för FEST och internationella kontakter
Kassör: Sven Hansson med ansvar för Berättarslam
Sekreterare: Birgitta Hult med särskilt ansvar för websidan
Ledamot: Ann Helmer
Suppleanter: Marina Granlund och Catarina Walles
Årsmötet
Berättarnätet Sveriges årsmöteshelg anordnades 13-15/3 av BNÖ i samarbete med Fabula och
Berättarlabbet. BNÖ ansökte och fick stöd av Stockholms kulturförvaltning. Detta beviljades med
30 000:- för arrangemangets genomförande. Ett massivt arbete lades ned på årsmötet och en
”världsberättare”, Jan Blake från England, med rötter i Karibien och Västafrika var inbjuden och
hade workshop med både ungdomar på St Eriks gymnasium och för BNS berättare. Hon gav också
en välbesökt berättarföreställning med 90 i publiken. Det arrangerades berättarkväll och BNS bjöd
på middag.
Årsmötesförhandlingarna hölls i Vårby gård. 11 medlemsföreningar var representerade. Jörgen
Bodner från BNÖ utsågs till ordförande för mötet.
Val:
Ordförande: Johan Theodorsson valdes till kassör för en period av två år.
Övriga ledamöter: Rose-Marie Lindfors, Birgitta Hult, Ann Helmer.
Suppleanter: Marina Granlund och Catarina Walles.
Sven Hansson, kassör kvarstår då hon valdes för två år vid årsmötet 2013. Valberedning: Anna
Lundquist och Malin Åberg.
Revisorer: Marinella Rolfart och Kerttu Jokela som revisorssuppleant.
Medlemsmöte i Norrköping
17-18/10 arrangerade Berättarnätet i Norrköping ett medlemsmöte. Ett 20-tal medlemmar från hela
landet slöt upp och vi diskuterade en eventuell stadgeändring av medlemskapet samt
framtidsvisioner. Många av BNS medlemmar var också med på den berättarkväll som förgyllde
lördagskvällen. Medlemsmötet gav mersmak och förhoppningen är att vi årligen arrangerar ett
medlemsmöte på hösten.
Medlemmar:
Vid årsskiftet 2015-2016 hade BNS 26 medlemsföreningar.
Styrelsemöten:
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten, varav ett i Norrköping under medlemsdagarna.
Nyhetsbrev:

Styrelsen har under året skrivit 4 Nyhetsbrev som skickats till medlemsföreningarna och publicerats
på hemsidan och Facebooksidan.
Berättarslam:
SM i berättarslam 2015 arrangerades på Mannaminne i Kramfors kommun i samarbete med
Berättarnätet Mitt /Sundsvall och Atr Västernorrland. SM hade föregåtts av tävlingar i följande
regioner: Syd, Kronoberg, Norrköping, Väst, Öst, Gävleborg, Mitt och Norr.
Vinnare i de regionala tävlingarna var:
Lena Kronberg Region Syd
Pelle Olsson Region Kronoberg
Hans-Ove Hedman Region Norrköping
Ulf Ärnström Region Väst
Johan Theodorsson Region Öst
Anders Sandqvist Region Gävleborg
Monika Westin Region Mitt
Karin Ferry Region Norr
Hans-Ove Hedman och Anders Sandqvist tvingades tyvärr lämna walk over till tävlingen p.g.a.
sjukdom.
Pelle Olsson, Johanson Theodorsson och Monika Westin gick till final. Monika Westin fick högst
poäng i finalen och utropades till svensk mästare 2015.
Sven Hansson lotsade som vanligt tryggt genom tävlingen som MC.
Tävlingen hölls i samband med en tredagars berättarfestival på Mannaminne. Flera av de tävlande
kunde därför medverka även i andra programpunkter under festivalen.

FEST konferensen i Grekland 20-22/6
Ön Kea och berättarföreningen Mythos stod som värdar för årets FEST-konferens. Ordföranden i
BNS, Johan Theodorsson, och styrelseledamoten i BNS och FEST, Marina Granlund,
representerade BNS på konferensen.
Det var föredrag om grekiska myter, om bevarandet av amfiteatrar. Det var gruppdiskussioner om
berättande och teater, om användandet av ”storytelling and inclusion". Vi fick vara med på
storywalks och vi fick tips på ”Methods for Developing Performance Skills”. Fullspäckade dagar!
Sista dagen var det förhandlingar och FEST vi fick info om den nya uppdelningen av FESTstyrelsen som röstades igenom förra året i Västerbotten. Den börjar inte gälla förrän vi har haft ett
möte i Belgien, föreningens säte. Det är ju ekonomiskt omöjligt att ha ett möte till så snabbt inpå
varvid vi skrev fullmakter till detta möte som skulle hållas 3/9.
Efter konferensen hade vi förmånen att få delta i en berättarfestival på Kea.
Ett mycket utförligare reportage från konferensen finns på BNS hemsida.

Nordiskt samarbete
Lördagen den 3 oktober anordnade BNS styrelse ett nordiskt planeringsmöte i Malmö. Där deltog
BNS med två representanter från styrelsen Rose-Marie Lindfors och Catarina Walles, Kari Brinch
ordförande i FIDA Danmark, Thor-André Walløe ordförande i Norsk Fortellerforum samt Tiril Bryn
Norsk Fortellerforum. Markus Lukkonen från Samova ry kunde ej delta, men han deltog via mail.
Syftet med mötet var att kartlägga de behov som finns idag av databaser, mötesplatser och kurser
och andra utbyten när det gäller det nordiska berättandet. Mötet utmynnade i att vi enades om att
söka medel från nordisk Kulturfonds Opstart, medel att utveckla nya gemensamma Nordiska
samarbeten. Vi skrev en ansökan som samtliga undertecknade. Ansökan handlade i korthet om att
skapa nordiska mötesplatser för berättande. Vi hade även planer för en gemensam databas via
Wikipedia, där Thor Andre Walløe har verktygen att starta upp den. Tyvärr fick vi avslag på
ansökan.
Under BNS medlemsdagar i Skellefteå i april 2016 kommer Kari Brinch och Markus Lukkonen att
delta och då hoppas vi kunna fortsätta samtalet om framtida nordiska samarbeten.
Bidrag från Kulturrådet
BNS ansökte och beviljades ett verksamhetsbidrag om 50 000 kronor. Enligt Kulturrådet:
¨Verksamhetsbidraget ska således i första hand ayse organisationens centrala kurs- och
utbildningsverksamhet, medlemsservice, allmän administration och utvecklingsarbete.¨
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 522 personer tryckt på gillaknappen. Dessutom har BNS en öppen
Facebookgrupp, www.facebook.com/#!/groups/433149373440122/. Gruppen har när detta skrivs
235 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.
Festivaler
Ljungby Berättarfestival och Berättarfestivalen i Skellefteå är båda arrangerade av bl.a
medlemsföreningar: Berättarnätet Kronoberg och Västerbottensteatern.
BNS har funnits med på båda dessa berättarfestivaler. Under båda festivalerna har BNS hållit i
möten där berättandets framtid har diskuterats.
!
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