
Verksamhetsberättelse för föreningen NordVisa 1/7 2013 – 30/6 2014 

Styrelsen har haft 1 möten, i april 2014. Finland och Färöarna var inte representerade. 

NordVisa deltar som partner i projektet ”Singing Cities” tillsammans med Norsk Viseforum och Nordiska 
folkhögskolan. Samarbetet berör bland annat Namsos i Norge, Newcastle i England, Bryssel i Belgien och 
Berlin i Tyskland. Hans Kåre Flø, Hanne Juul och chris Jangelöv har bidragit för NordVisas räkning. 

Webbplatsen har haft 4.915 besök under året. (6.135 förra året) av 3.733 ”olika” besökare. 

Festivallistan innehåller i år 52 festivaler, en ökning med 5 sedan förra året. Sidan har under perioden haft 3.423 
besök, en minskning med 626 sedan förra året. Vid sökning på Google efter ”visfestivaler” kommer sidan som 
nr 1 (f,å. 3). Vid sökning efter ”visefestivaler” kommer vi på plats 1 (f.å. 1) (Google föreslår singular, 
visfestival, och det kanske vi ska anpassa oss efter i framtiden?) 

Föreningslistan ligger som nr 1 och 2  och 3 i Google för ”visföreningar” och som nr 2 och 3  för 
”viseforeninger”. 

NordVisas facebooksida har 478 ”gillare”. (410 förra året) 

Den Nordiska visskolan samt intervallutbildningen ”5 x sång- och scenträning” fortsätter med framgång men 
vill ha hjälp att få fler sökande från andra länder än Sverige. 

Några nyckeltal: 

Medlemmar totalt. Vi har 111 medlemmar. 26 av dem ingår i familjemedlemskap. 13 är föreningar. 3 är 

riksförbund. 

År 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Styrelse 
 

  Tillgångar Utgående balans per 30/6 
  Kassa 101608,87 140434,26 133969,52 Dorte Birch (DK) (VVD) 

Kortfristiga 
fordringar 275 1175 5203,49 Malene Lamgborg (DK) 

Inventarier 0,00 0 0 Stella Jonasson (FI) 

S:a tillgångar 101883,87 141609,26 139173,01 Wesley Koivumäki (FI) 
Birger Aasland (NO) (NVF) 

Skulder Utgående balans per 30/6 Anne Cathrine Johansen (NO) 

Kortfristiga skulder 14415 37637,94 35301,94 Jógvan Andrias Joensen (FÄ) 

Stiftelsen LIV 3657,17 7357,17 11357,17 Ingi Gunnar Johansson (IS) 

Eget kapital 92809,8 83811,7 96614,15 Anna Wirsén (SE) 
Årets resultat -8998,1 12802,45 -4100,25 Göran Sergel (SE) (ViS) 

S:a skulder 101883,87 141609,26 139173,01 chris Jangelöv (Ordf) 

Vissa intäkter och kostnader under året 

 

 

Medlemsavgifter -150 45590 4000 
Utskickskostnader 726 677,44 680,91 

Styrelsemöten 0 16245,73 6988,58 
Bankavgifter 2413 4299,5 2755 

 

Några ekonomiska uppgifter: (preliminära) 

 

 

 



Budget 

Vi verkar hamna på medlemsintäkter kring 25.000:- per år efter gallringen av medlemsregistret. Detta räcker till 
den kostnad om ca 20 - 25.000:- som vi räknat med de senaste åren. Detta täcker vår verksamhet som består av 
resor till 2 styrelsemöten samt kostnader för bank, webbserver, nyhetsbrev och övriga småkostnader. 

 

Uppföljning och handlingsplan för NordVisa 2014-2015 

• För att stödja, sprida och skapa kontakter kring den nordiska visan är informationsspridning en central 
uppgift. NordVisa är sedan starten ett nätverk som enligt stadgarna ”skall fungera som nätverks- och 
servicecentral for vismiljöerna i de nordiska länderna...”, dvs förmedla kontakter och information. När vi nu 
bytt till e-postutskick kan vi nå ut till alla visintresserade i Norden. 
Riksförbunden har tillgång till information på ett nationellt plan och sina medlemmars uppdrag att förmedla 
denna. 
Styrelsen planerar att driva ett längre projekt med målsättningen att bygga upp en samverkan inom Norden 
för att samla, dela och sprida information om visan. Styrelsen planerar att söka finansiering för detta vid 
sidan av budgeten. 

o Vi arbetar nu med projektet ”Nordisk nättidning”. Ett tänkt samprojekt mellan alla länder där man 
arbetar i samma webbplats men resultatet är en ”utgåva” i varje språk. Alla som skriver klassar sitt 
material som ”nationellt” eller ”nordiskt” och det visas då i de olika utgåvorna. 

o Status aug 2012: NVF har fått pengar till 3 nummer av en nordisk papperstidning. Arbetet är 
påbörjat. NordVisa tar inte aktiv del i projektgruppen men har stött projektet med SEK 10.000:- 

o 2012-2013: Arbetet med nordisk webbplats löper parallellt eftersom webbplatsen också kan få rollen 
som webbdel av tidningen. Det finns en påbörjad webbplats som kommer att införas som ny webb 
för NordVisa. Detta för att utvärdera designen. Det är inte meningen att www.nordvisa.org ska bli 
den framtida centralplatsen även om en del av koden är gemensam. Namnförslag för den nordiska 
visplatsen är välkomna. 

o Status sept 2013: NordVisas webbplats är bytt. I övrigt vilar projektet medan papperstidningen 
Viser/or finner sin form. Diskussioner initierade med NV och ViS. 

o 2013-2014: Vi hoppas kunna göra en gemensam förstudie tillsammans med flera av riksförbunden 
och tidningen Viser/or. 

o Styrelsen arbetade med frågan vid sitt möte i april och därefter har olika frågor/diskussioner 
förts vidare till ägarna. Vi hoppas på en projektstart under 2014-2015. Styrelsen tackade 
också ja till ett erbjudande om att ett abonnemang för årets fullbetalande deltagare på Särö 
ska ingå i priset, vilket bör ge ca 150 nya abonnenter. Inför festivalsommaren ska NordVisa 
samordna insamling av mailadresser från publiken så att alla vi kan nå alla intresserade med 
information om tidningen och föreningslivet. 

• NordVisas utskick ska utvecklas för att dra nytta av den billiga och snabba distributionen som är möjlig i 
och med övergången till e-brev. Arbetet pågår och kommer att fortsätta under 2010. 

o Låg aktivitet under 2011-2012. 
o 2012-2013: Kommer att öka i takt med informationsmängden  inom tidnings- och webbprojekten. 

Nyhetsbrevet är ett prioriterat område som vi kommer att utveckla. 
o Status sept 2013: Fortfarande låg aktivitet. Det hänger ihop med att vi avvaktar med 

informationsprojektet. 
o Status sept 2014: Oförändrad. (Inkluderar Facebook som kanal) 

• Styrelsen har satt fokus på kurser och kommer att utveckla den tanken, inte minst genom att försöka skapa 
ett centralt kurskalendarium på webbplatsen. Det kan bli en resurs med samma nytta som festivallistan och 
föreningslistan. Vi räknar med att lägga grunden till ett fungerande system under 2010. 

o Vi har avvaktat eftersom detta faller inom ramen för tankarna om en nordisk nättidning. 
o 2010-2011: Vi avvaktar av samma anledning. 
o 2011-2012: Undersökt vissa programvaror. 
o 2012-2013: Verkställs under detta verksamhetsår, först inom ramen för NordVisas webbplats. 



o Status sept 2013: Jajjamän!  
o 2013-2014: Vi behöver hjälp att sprida information om kursregistret så att det växer.  
o 2014-2015: Det är mycket viktigt att vi får hjälp att sprida information om den här 

möjligheten till alla kursarrangörer. Resultatet är än så länge magert. 

• 2010-2011: Nätverk och samarbete. 
Flera medlemmar har genom åren hört av sig till NordVisa med idéer och behov av stöd på olika sätt. Det 
kan t ex gälla ”bollplank” för idéer, referensgrupper, hitta någon med viss kompetens och liknande. Ibland 
startas samarbeten av olika slag och de grupperna kan behöva hjälp med att sprida information om att de 
finns. 

o 2012-2013: Vi kommer att ha denna aspekt som prioriterad i arbetet inom informations-projektet. 
Förra årets enkät inför Säröträffen har givit konkret stöd för tankarna. 

o Status sept 2013: Sedan senaste styrelsemötet sprider vi dagordningen via maillistan och uppmanar 
alla att höra av sig. Föreningen är ett nätverk, inte ett paraply, och styrelsen har lämnat sina 
kontaktuppgifter på webbplatsen. Vi är ett stöd men inte utförare. 

o 2014-2015: Vi ska förbättra våra rutiner och nå ut tidigare med mer information. 

• Visbok 
Vi har börjat fundera på en ny visbok. Arbetstitel från början: ”100 nordiska visor du borde känna till. (60-
talet o framåt) Nybörjarbibel.” 
Här är det tal om kända visor men vi vill ha med översättningar och kommenterande texter på samma sätt 
som i förra visboken. 

o 2013-2014: Vi tar fram ett urval visor och utvärderar. Om vi finner att idén kan fungera söker vi 
kontakt med förlag. 

o 214-215: Arbetet fortsätter.  

• Spotify 
På Spotify kan man samla grupper av låtar till ”spellistor” och dessa kan man dela med sig av. Man skickar 
helt enkelt en länk till spellistan via mail eller lägger ut den på en webbplats. 
NordVisa kommer att publicera en samling sådana spellistor på sin webbplats. Vi börjar med att 
styrelseledamöterna från varje land gör en lista med 5 visor från sitt land som alla borde ha hört. Syftet är att 
erbjuda besökare med ett nyväckt visintresse 5 klassiker. Till exempel ingår med största sannolikhet 
”Höstvisa” av Erna Tauro och Tove Jansson i ”5 finladssvenska visor du borde ha hört”. 
Vi hoppas att kunna få denna idé att växa till att också omfatta titlar som: ”Taubes sånger om Pampas”, 
”Det norska 70-talet”, ”Prøysen & Olrog – parhästar över Kölen” osv. 

o 2013-2014: Vi bygger upp en bank av spellistor och hittar en bra inramning på webbplatsen. 
o 2014-2015: Arbetet fortsätter och kan eventuellt ingå i informationsprojektet. 

• Enkät visnorden 
2004 gjorde Västerviks visskoleprojekt en enkätundersökning till alla svenska visföreningar. Svaren som 
kom in gav ett antal fakta som ju har en helt annan dignitet än vad vi tror, tycker och ”vet” när vi inte 
kontrollerar. 
Vi vill göra regelbundna undersökningar på nordiskt plan och använda resultatet till nyheter/artiklar. Vissa 
fakta kan vara användbara också för andra media, för kulturpolitiska diskussioner, för ansökningar från 
föreningslivet etc. 
Vi vill göra undersökningarna tillsammans med riksförbunden och dela resultaten med dem. 

o 2013-2014: Vi fortsätter att ta fram frågor och hoppas kunna skicka ut en enkät under senvåren. 
o 2014-2015: Vi arbetar fortfarande med frågorna utifrån riksförbundens behov. Detta bör bli 

klrt så att enkäten kan genomföras under året. 

• Verktygslåda för att samla yngre och nya visintresserade 
Styrelsen började med frågan vid aprilmötet. Norsk Viseforums handlingsplan var inspiration till ett 
idéarbete som styrelsen ska arbeta vidare med under året. 
 
 
 

För styrelsen: chris Jangelöv, ordförande. 


