
Verksamhetsberättelse för föreningen NordVisa 1/7 2014 – 30/6 2015 

Styrelsen har haft 1 möte, i mars 2015. Finland och Färöarna var inte representerade. 

Webbplatsen har haft 6.162 besök under året. (4.915 förra året) av 5.152 ”olika” besökare. 

Vid sökning på Google efter ”visfestivaler” kommer festivallistesidan som nr 1 (f,å. 1). 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 3  för ”viseforeninger”. 

NordVisas facebooksida har 499 ”gillare”. (478 förra året) 

NordVisa har tillsammans med Nordiska Folkhögskolan deltagit som associerad partner i projektet Singing 

Cities (2013-2015) under EUs kulturprogram. Närmare information finns under www.singingcities.net. 

Artistutbyte har varit en central del av projektet. Som del av projektet besökte två representanter för Norsk 

viseforum konserthuset The Sage Gateshead och två artister från The Sage Gateshead gästade Nordiska 

visskolan under två dagar i november 2014 och bidrog till undervisningen. Dessa två besök var mycket lyckade 

och har lagt en god grund för ytterligare kulturell kontakt mellan den nordiska vismiljön och The Sage 

Gateshead som är ett kulturellt centrum för hela Northumbria. 

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. 

Vi släpar efter med faktureringen av medlemsavgifter och kommer att fakturera ikapp under 2015-2016. 

 

Några nyckeltal 

År 
 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
 

Styrelse 
 

        Tillgångar Utgående balans per 30/6 
     

 
Kassa 140 434,26    133 969,52    134 391,18    

 

Dorte Birch (DK) (VVD) 

 

Kortfristiga 
fordringar 

1 175,00    
5 203,49    1 203,49    

 

Almer Simonsen (DK) 

 
Inventarier 0,00    0,00    0,00    

 

Stella Jonasson (FI) 

S:a tillgångar 141 609,26    139 173,01    135 594,67    
 

Siri Widestam (FI) 

      

Birger Aasland (NO) (NVF) 

Skulder Utgående balans per 30/6 
   

Anne Cathrine Johansen (NO) 

 
Kortfristiga skulder 37 637,94    35 301,94    43 681,94    

 

Jógvan Andrias Joensen (FÄ) 

 
Stiftelsen LIV 7 357,17    11 357,17    13 474,17    

 

Ingi Gunnar Johansson (IS) 

 
Eget kapital 83 811,70    96 614,15    92 513,90    

 

Anna Wirsén (SE) 

 
Årets resultat 12 802,45    -4 100,25    -14 075,34    

 
Göran Sergel (SE) (ViS) 

S:a skulder 141 609,26    139 173,01    135 594,67    
 

chris Jangelöv (Ordf) 

        

        

Vissa intäkter och kostnader under året 
 

 

 
 

  

        

 
Medlemsavgifter 45 590,00    4 000,00    0,00    

   

 
Utskickskostnader 677,44    680,91    808,00    

   

 
Styrelsemöten 16 245,73    6 988,58    8 436,64    

   

 
Bankavgifter 4 299,50    2 755,00    2 905,00    

    

 

 

http://www.singingcities.net/


Budget 

Vi har medlemsintäkter kring 25.000:- per år. 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. 

 

 

Handlingsplan för NordVisa 2015-2016 
 
Nordisk nättidning - Nordisk visweb 
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. 
NVF/Viser.no planerar att invitera till arbetsmöte och vi avvaktar det. 

 
Nordisk festivalträff 
Ett projekt som inleds av NVF och där NordVisa kommer att vara partner. Det kan bland annat ge oss 
möjlighet att nå ut till festivalpubliken och erbjuda dem nyhetsbrev mm. 
 
Kurskalendarium 
Vi kommer att utöka informationen för att få in uppgifter. Det gick trögt under året. 
 
Projektgrupper 
Vi kommer att försöka engagera medlemmarna i olika projektgrupper för att få mer resultat av verksamheten. 
Projekt som kan delegeras är till exempel Visboken och Spotify. 
 
Visenkäten 
Styrelsen kommer att omstarta projektet under året. 
 
PR-plan 
Styrelsen kommer att utarbeta en plan för systematisk PR för att stödja nordisk visa, artister och föreningsliv. 
 
Verktygslåda för att samla yngre och nya visintresserade 
Styrelsen arbetade med den här frågan på styrelsemötet och kommer att arbeta fram en struktur under året. 
 
”Vistävling” 
Vi hade fått in ett genomarbetat medlemsförslag omen vistävling. Styrelsen beslöt att inte genomföra just det 
projektet som skulle bli arbetsintensivt. Styrelsen kommer att presentera en annan idé som kan ha samma typ av 
fördelar och arbetar fram förslaget under året.  
 

 
 
 

För styrelsen: chris Jangelöv, ordförande. 


