VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRÅN STYRELSEN FÖR BIBLIODRAMASÄLLSKAPET I SVERIGE 2011-2012

Bibliodramasällskapet i Sverige har ett brutet verksamhetsår och verksamhetsberättelsen gäller för
perioden 2011-09-01 – 2012-08-31.
Medlemmar
I september 2011 hade Bibliodramasällskapet i Sverige 34 medlemmar. Styrelsen satsade under
hösten 2011 och våren 2012 på att rekrytera medlemmar genom att personligt tillfråga
bibliodramaintresserade, framför allt utbildade bibliodramaledare, kontaktpersonerna på hemsidan
och Bibliodramanätverkets medlemmar. Målsättningen var att uppnå 40 betalande medlemmar. I
september 2012 hade föreningen 51 medlemmar. Tänk om vi får fortsätta växa i den takten!
Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av fem ordinarie ledamöter och två ersättare. Ordförande har varit
Jonas Gräslund och kassör Birgitta Walldén, som båda var för sig tecknat föreningens firma och
tillsammans utgjort styrelsens AU. Övriga ledamöter i styrelsen har varit Helene Isborn, Henrik
Ydreborg, Lotta Geisler, Eva Danneholm (ersättare) och Åke Jonsson (ersättare).
Styrelsemöten
Under verksamhetsåret har fyra protokollförda sammanträden ägt rum, den 27 sept, 30 nov och 1
dec 2011 samt 23 januari 2012, det första i Uppsala och de tre senare på Utbildningscentrum Lidingö.
Inför sammanträdet i januari träffades styrelsen kvällen innan till middag och ett informellt möte, då
visioner för det kommande arbetet formulerades. Styrelsen har också fattat tre per-capsulam-beslut
via mailen. AU har haft kontinuerliga överläggningar via mail, telefon och sammanträde. Målsättningen har varit att hålla alla styrelsemedlemmar väl informerade om styrelsens angelägenheter och ha
största möjliga stöd i styrelsen för beslut och åtgärder.
Årsmöte i samband med höstseminarium på Lidingö 2011
Bibliodramasällskapets första protokollförda årsmöte hölls den 1 december 2011 på Utbildningscentrum Lidingö med 20 närvarande medlemmar. Årsmötet ingick som en integrerad del av
Bibliodramasymposium och -workshop 1- 3 dec 2011. Styrelsen hade aktivt samverkat med
Utbildningscentrum Lidingö vid planeringen av symposiet och workshopen och utlyst två stipendier à
500 kr för deltagande i arrangemanget. I programmet för symposiet medverkade medlemmar från
Bibliodramasällskapet genom att berätta om sina erfarenheter av arbete med Bibliodrama.
Verksamhetsplan 2011-2012
Årsmötet godkände en verksamhetsplan i punktform som styrelsen vid sitt första sammanträde
utarbetade en detaljplanering kring. Den sändes ut till medlemmarna via nyhetsbrev i slutet av
februari 2012. Styrelsen kan med tillfredsställelse konstatera att den med sitt arbete helt eller delvis
kunnat genomföra eller beröra samtliga punkter i verksamhetsplanen.
Information till medlemmarna
På grund av föreningens begränsade ekonomiska resurser har alla utskick till medlemmarna gjorts via
mail. Tre nyhetsbrev gick ut till Bibliodramasällskapets medlemmar under hösten 2011 och fem
under våren och sommaren 2012. Nyhetsbreven har under 2012 utvecklats layoutmässigt till ett mer
läsarvänligt format av nyhetsbrevsredaktören Eva Danneholm. Detta har medlemmar uttryckt stor
uppskattning inför. Två nyhetsbrev har sänts till kontaktpersonerna på hemsidan och till
Bibliodramanätverkets medlemmar. Syftet med nyhetsbreven är dels att informera om pågående
bibliodramaaktiviteter, dels att stimulera och samordna medlemmarnas engagemang för att främja
Bibliodrama i Sverige.

Kontinuerlig uppdatering av hemsidan bibliodrama.se
På hemsidan bibliodrama.se har medlemmarna kunnat annonsera de bibliodramaarrangemang som
genomförts lokalt. Hemsidan har regelbundet uppdaterats med personliga reflektioner och artiklar
från medlemmarnas sida, bland annat artikeln Bibel och evolution av Åke Jonsson. Sedan 2009 har
Anna-Karin Elfstrand och Birgitta Walldén varit hemsidesredaktörer. I maj 2012 avsade Anna-Karin
Elfstrand sig sitt uppdrag och efterträddes av Eva Bergström. Bibliodramasällskapet framför sitt
varma tack till Anna-Karin Elfstrand som har varit initiativtagare och inspiratör till skapandet av den
fina bibliodramahemsidan. Tinna Corlin står tills vidare kvar som webmaster, eftersom det varit svårt
att hitta en ersättare.
Ekonomi
Se ekonomisk rapport!
Avsiktsförklaring om samverkan med studieförbunden Bilda och Sensus
Bibliodramasällskapet har under året skrivit under en avsiktsförklaring, som syftar till att stärka
förutsättningarna för långsiktigt samarbete med studieförbunden Bilda och Sensus kring folkbildning,
utbildning och vidareutveckling kring Bibliodrama. I avtalet talas om ett årligt möte mellan
studieförbunden och Bibliodramasällskapet. Detta hölls den 19 april i Sensus lokaler, där en rad
samverkansprojekt diskuterades.
Långtidsplanering 2013-2015 med pågående projekt
Styrelsen har under våren 2012 mycket aktivt arbetat med planeringen av ett antal projekt inom
ramen för vad vi kallat Framtidsplaneringen 2013-2015:
- Interreligiöst bibliodrama i Stockholm 2013 (Sensus)
- Pilgrimsresa med bibliodrama till Mellanöstern okt 2013 (Bilda Nord)
- Bibliodrama på nätet 2013 (Bilda Nord)
Om tid och resurser räcker till finns också planer på en konferens om bibliolog 2014 i västra Sverige
(Sensus och Bilda) och Bibliodrama i Umeå under Europeiska kulturhuvudstadsåret 2014 samt
utgivning 2015 av en ny antologi som bygger på svenska bibliodramaledares erfarenhet av
Bibliodrama i teori och praktik. Tillsammans med våra bibliodramavänner i Finland kommer
Bibliodramasällskapet att inbjuda till Europeiska Bibliodramanätverkets kongress 2014 på Åland.
Samverkan med kyrkor och samfund
Under året har tre samtal förts med medarbetare på Svenska Kyrkans kyrkokansli i Uppsala. Däremot
har målet att föra samtal med företrädare för kyrkobildningen Gemensam framtid och Katolska
kyrkan inte kunnat genomföras. Gemensam framtid befinner sig fortfarande i ett ombildningsskede
och för dialogen med Katolska kyrkan behöver vi fortsätta jobba på att hitta rätt forum.
Översättning av Bibliodrama som process
På initiativ av Utbildningscentrum Lidingö påbörjades under 2009 arbetet med översättningen av den
reviderade tredje upplagan av Bibliodrama als Prozess. Denna handbok i Bibliodrama utkom första
gången 1994 med bland andra Else Natalie Warns och Heinrich Fallner som författare. Under
verksamhetsåret har arbetet fortsatts av översättarteamet Rune Larsson, Birgitta Walldén och Lotta
Geisler. Utgivningen av del 1 av Bibliodrama som process sker i nov 2012. Vi ser fram emot release av
boken i samband med Bibliodramasymposium den 22 nov 2012, då Else Natalie Warns medverkar.
UCL ger ut boken med ekonomiskt stöd från kyrkokansliet i Uppsala. Vi hoppas att den svenska
utgåvan kommer att inspirera såväl nya som gamla bibliodramaintresserade att fördjupa sina
kunskaper i Bibliodrama.
Samverkan med Utbildningscentrum Lidingö inför höstseminariet 2012
Styrelsen har aktivt deltagit i planeringen av höstseminariet 22-24 nov 2012, där hedersgästen är
Else Natalie Warns från Berlin, en av Bibliodramats pionjärer. Bibliodramasällskapet ser det som ett

enastående tillfälle för dess medlemmar att få lov att möta och lära av denna kunniga och erfarna
person. Internationell medverkan medför extra kostnader, och därför har styrelsen beslutat att bidra
till kostnaderna för resa och uppehälle för hedersgästen. Därmed kan kursavgiften för symposiet och
workshopen minskas med 50 kr vardera, något som gynnar på medlemmarna och andra deltagare.
Bibliodramasällskapet har också utlyst ett stipendium på 1.000 kr för deltagande i höstseminariet på
Lidingö.
EBN:s kongress i Hannover 23-26 aug 2012
Genom nyhetsbrev, hemsida och andra kontakter har styrelsen uppmuntrat till svenskt deltagande i
Europeiska Bibliodramanätverkets kongress i Hannover med temat Life as Play - the Play of Life. Den
här gången deltog tolv svenskar, som därmed utgjorde den näst största nationen vid kongressen vid
sidan av värdlandet Tyskland. Birgitta Walldén valdes in i EBNs sekretariat vid nätverksmötet som
avslutade kongressen.
Dessförinnan hade den svenska vidareutbildningsgruppen på sju personer och dess kursledare
deltagit i en utbildningsträff 21-23 aug , som var gemensam för olika bibliodramaledarutbildningar i
Europa. Utbildningen hade planerats på svenskt initiativ och mottogs mycket positivt. Workshopledare för vidareutbildningen var professor Gerhard Marcel Martin och temat var Body Awareness
and Body Expression.
Utveckla pedagogik och plattformar för utbyte och samverkan mellan medlemmar
Genom sitt mångsidiga arbete under verksamhetsåret har styrelsen skapat olika plattformar för
utbyte och samverkan mellan medlemmar. Medlemmarnas bidrag på hemsidan med personliga
reflektioner och artiklar är en sådan kontinuerligt pågående process. Ett betydelsefullt tillfälle var
medverkan av medlemmar i samband med Bibliodramasymposium och -workshop 2011. Medlemmar
utanför styrelsen har varit aktiva med att föreslå och delta i planeringen av samverkansprojekten
med studieförbunden. De sju medlemmar som deltar i vidareutbildningen har goda möjligheter att
samverka för att främja Bibliodrama genom den praktik som ingår i utbildningen. Arbetet med
översättningen av Bibliodrama som process har också varit en plattform för fördjupningen av
kunskaper i Bibliodrama. I framtiden hoppas vi att produktionen av en ny antologi utifrån svenska
bibliodramaledares erfarenheter ska bli ett inspirerande sammanhang för samverkan mellan
medlemmarna.
Tack för förtroendet
Den sittande styrelsen för Bibliodramasällskapet i Sverige tackar för medlemmarnas förtroende
under det gångna verksamhetsåret och överlämnar härmed verksamhetsberättelsen till årsmötet.
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