
Protokoll vid årsmöte i Föreningen NordVisa 31 okt 2015 
 

§ 1 Registrering av mötesdeltagare 

§ 2 Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Hans Kåre Flø 

§ 3 Val av mötessekreterare  

Till mötessekreterare valdes chris Jangelöv 

§ 4 Val av justeringspersoner 
 Till justeringpersoner valdes Göran Sergel och Stella Jonasson 

§ 5 Godkännande av kallelse 

Kallelsen godkändes. 

§ 6 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägget att tiden i kallelsen angav 16.00 
som mötesstart och nu har vi samlats 15.00. Vi startar mötet nu men tar 
upp de punkter vi hunnit besluta om ifall någon kommer 16.00. 

§ 7 Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes med tillägg av 
deltagande i EU-projekt Singing cities tillsammans med Norsk viseforbund 
och Nordiska visskolan/Nordiska folkhögskolan. Hans Kåre och chris 
utformar tillägget. 

§ 8 Årsredovisning 

Årsredovisningen föredrogs och godkändes. 

§ 9 Föreningsrevisors revisionsberättelse 

Föreningsrevisors rapport förelåg inte. Den cirkuleras till 
årsmötesdeltagarna i efterhand som information. 

§ 10  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

§ 11 Handlingsplan & budget 

Handlingsplan och budget föredrogs. Handlingsplanen godkändes. 

§ 12 Val av styrelse 

Till ordförande valdes chris Jangelöv, Sverige. 
Till ledamot för Danmark valdes Almer Simonsen. Visens Venner 
Danmark har utsett Dorthe Birch att besätta den andra platsen för 
Danmark. 
Till ledamöter för Finland valdes Siri Widestam och Stella Jonasson. 
Till ledamot för Island valdes Ingi Gunnar Johansson. 
Till ledamot för Färöarna valdes Jógvan Andrias Joensen 



Till ledamot för Norge valdes Anne Cathrine Johansen. Norsk Viseforum 
har utsett Birger Aasland att besätta den andra platsen för Norge. 
Till ledamot för Sverige valdes Karl-Anton Hansson. Visan i Sverige har 
utsett Göran Sergel att besätta den andra platsen för Sverige. 

§ 13 Val av revisorer 

Till revisor återvaldes auktoriserad revisor Hans Ihrén, Växjö. 
Till föreningsrevisor återvaldes Mari Tangen, Oslo. 

§ 14 Val av valberedning 

Hege Helene Bålsrød, NO 
Jes Sindal, DK 
Lucas Stark, SE 
Dögg Hringsdóttir, IS 
Wesley Koivumäki, FIN 

§ 15 Övriga frågor 

Följande frågor skickades med till styrelsen: 
Önskemål om att medlemmarna ska få löpande information från 
samarbetsprojektprojekt när vi är med i sådana. 

Scenkonstportalen kan vara en förebild till att skapa en artist-
/arrangörsportal och kanske en sådan vore en bra idé? Varning: Kan vara 
olaglig artistförmedling. 
Informera valberedningen om hur arbetet bör utföras inklusive tidsfrister. 
Följ upp Stellas ”visbibel”. 
Föreningen Norden i Sverige firar 100-årsjubileum 2019. Brittmo 
Bernardsson vill gärna diskutera möjligheten till att göra ett visprojekt i 
samband med det. 
§ 16 Mötet avslutas 
 
 

 

Vid protokollet: 

 

chris Jangelöv 

 

Justeras: 

 

  Göran Sergel  Stella Jonasson 


