VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRÅN STYRELSEN FÖR BIBLIODRAMASÄLLSKAPET I SVERIGE
2018-2019
Bibliodramasällskapet i Sverige har ett brutet verksamhetsår och verksamhetsberättelsen
gäller för perioden 2018-09-01‒2019-08-31.
Medlemsrekrytering och medlemsvård
Vid verksamhetsårets slut hade Bibliodramasällskapet i Sverige 59 betalande medlemmar.
Några medlemmar har under verksamhetsåret valt att avsluta sitt medlemskap. Nya
medlemmar har rekryterats främst bland personer som har genomgått Grundkurs
Bibliodrama och bland deltagare i olika bibliodramaarrangemang.
Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av fem ordinarie ledamöter och två ersättare. Ordförande
har varit Helene Isborn och kassör Olle Hilariusson (ersättare), som båda var för sig har
tecknat föreningens firma. Sekreterare har varit Henrik Ydreborg. Styrelsens AU har bestått
av Helene Isborn, Olle Hilariusson och Lotta Geisler. Övriga ledamöter har varit Eva
Bergström, Ctefan Brochmann, och Susanne Lindström (ersättare).
Styrelsemöten
Styrelsen är sammansatt av ledamöter som bor långt ifrån varandra. Detta utgör i sig inget
hinder förutom en viss svårighet att kunna mötas fysiskt. Under verksamhetsåret har sju
protokollförda sammanträden ägt rum: skypesammanträden i sept och okt 2018, 2019 feb
i Stockholm, Zoomsammanträden i maj och okt samt augusti i Stockholm. AU har haft
överläggningar via mail, telefon och Skype. Målsättningen har varit att hålla alla
styrelsemedlemmar informerade om styrelsens angelägenheter och ha största möjliga stöd
i styrelsen för beslut och åtgärder.
Symposium, workshop och årsmöte 2018 med temat ”Människans hopp” i
Ekensbergskyrkan, Solna.
Symposiets inbjudna gäster var Ulrika Svalfors, akademiker och bibliodramatiker som
föreläste över ämnet "Hållbar pedagogik i vår tid" och Rickard Roitto akademiker och
bibliodramatiker som föreläste om Hoppet utifrån bibelns profetiska texter.
Workshopen leddes av Helene Isborn och Henrik Ydreborg i samverkan med
Ekensbergskyrkan och studieförbundet Bilda. Workshopen utgick ifrån Jesaja 66:12-14.
Bibliodramasällskapets sjunde årsmöte hölls den 12 november 2018 i Ekensbergskyrkan,
Solna med 15 närvarande medlemmar.
Verksamhetsplan 2018-2019
Årsmötet godkände en verksamhetsplan i punktform. Styrelsen kan konstatera att den med
sitt eget arbete och med stor hjälp av engagerade medlemmar har genomfört eller kunnat
beröra fler punkter i verksamhetsplanen.
Information till medlemmarna
Alla utskick till medlemmarna har gjorts via mail. Under verksamhetsåret har 7
nyhetsbrev skickats ut (i okt 2018 samt i feb, mars, maj, juni och augusti 2019). Under
hösten 2018 skickades ett onumrerat nyhetsbrev både till medlemmar och de
organisationer och individer som vi har i vårt nätverk med syfte att påminna om
medlemsavgift och att aktualisera medlemmarnas e-postadresser. Eva Danneholm har
varit redaktör för nyhetsbreven. Syftet med nyhetsbreven är dels att informera om
pågående bibliodramaaktiviteter, dels att stimulera och samordna medlemmarnas
engagemang för att främja bibliodrama och bibliolog i Sverige. Dessutom har några korta
aktuella meddelanden skickats.
Bibliodramasällskapets hemsida vänder sig till medlemmar och alla som är intresserade av
att få information om bibliodrama i form av nyheter, artiklar, rapporter, kontakter m.m.
Eva Bergström har varit hemsidesredaktör.
Eva Bergström och Lotta Geisler har under verksamhetsåret haft en översyn och förändrat
delar av hemsidan utifrån dataskyddsförordningen GDPR .

Ekonomi
Se ekonomisk rapport!
Samverkan mellan medlemmar
Genom sitt arbete under verksamhetsåret har styrelsen sökt skapa olika plattformar för
utbyte och samverkan mellan medlemmar. Medlemmar utanför styrelsen har varit aktiva
som medverkande i samverkansprojekten med studieförbunden samt som deltagare i olika
arrangemang.
Samverkan har också skett via Skype och Facebook.
Samverkan med kyrkor och samfund
Styrelsen har som målsättning att bygga plattformar där Bibliodramasällskapet kan
samverkan med olika kyrkor och samfund. Under verksamhetsåret har styrelsen inte
påbörjat några större projekt men gläds över den bibliodramaverksamhet som finns och
drivs av medlemmarna i våra kyrkor och samfund.
Samverkan med studieförbunden Bilda och Sensus
Det årliga samverkansmötet med studieförbunden Bilda och Sensus genomfördes i mycket
positiv anda 2019-05-28
Planeringen av bibliodramasymposium och- workshop 2019 pågick under våren. Det sker i
samverkan mellan Bilda, Bibliodramasällskapet i Sverige och Redbergskyrkan i Göteborg.
Ett hållbart liv 15 okt 2018 - 12 maj 2019
En nätbaserad profilkurs i samverkan med Dalarö folkhögskola och Bibliodramasällskapet i
Sverige har genomförts. Anna Gradin var ledare.
Syftet med denna folkhögskolekurs var att ge människor tid och möjlighet att reflektera
över sina liv ur ett hälsoperspektiv med fokus på motion, återhämtning och andlig
fördjupning, i folkbildningsanda med bibliodramats metoder.
Julbibliodrama nov 2018 - jan 2019
En studiecirkel har genomförts i samarbete med Studieförbundet Bilda. Studiecirkeln
genomfördes via telefon, e-post och Skype och hade 6 deltagare med Anna Gradin som
deltagande cirkelledare. Temat var ”Låt dig beröras av julens budskap! Hur knyter julens
budskap an till det samhälle vi lever i?” Inbjudan gick ut till bibliodramasällskapets
medlemmar.
Grundkurs Bibliodrama 2017-2019
Deltagarna i Bibliodramainstitutets Grundkurs Bibliodrama examinerades i maj.
EBN:s kongress i Findhorn, Skottland 2019
Den 15:e Europeiska Bibliodramakonferensen anordnandes i Skottland i september 2019
och var förlagd till Findhorn. Temat för konferensen var: ”Every creature, every plant,
every rock and grain of sand” . Vid konferensen deltog ett femtiotal deltagare varav 8
från Sverige.
Lotta Geisler ledde en workshop tillsammans med Roshmi Lovatt från Storbritannien.
2020 års kongress hålls i Polen.
Tack för förtroendet
Den sittande styrelsen för Bibliodramasällskapet i Sverige tackar för medlemmarnas
förtroende
under det gångna verksamhetsåret och överlämnar härmed verksamhetsberättelsen till
årsmötet.
2019-10-21
Styrelsen för Bibliodramasällskapet i Sverige

