Verksamhetsberättelse för föreningen NordVisa 1/7 2015 – 30/6 2016
Styrelsen har haft 1 möte, i februari 2016. Färöarna var inte representerade.
Webbplatsen har haft 4.133 besök under året. (6.162 förra året) av 3.380 ”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)
Föreningslistan ligger som nr 1 och 2 och 3 i Google för ”visföreningar” och som nr 3 för ”viseforeninger”.
NordVisas facebooksida har 511 ”gillare”. (499 förra året)
Nordiska Visskolan fortsätter med framgång men behöver hjälp med rekryteringen. Andra året "Vis
Fördjupning" har blivit en succé och kommer att fortsätta. Den kursen behöver uppmärksammas men har dock
sin egen rekrytering.
5x sos är nerlagt för tillfället men kan komma upp och stå igen. Eventuellt i en förkortat version.
Vi släpar efter med faktureringen av medlemsavgifter och kommer att fakturera ikapp under 2016-2017.
Några nyckeltal
År

2013-2014

Tillgångar Utgående balans per 30/6
Kassa
133 969,52
Kortfristiga
fordringar
5 203,49
Inventarier
0,00
S:a tillgångar
139 173,01
Skulder Utgående balans per 30/6
Kortfristiga skulder
35 301,94
Stiftelsen LIV
11 357,17
Eget kapital
96 614,15
Årets resultat
-4 100,25
S:a skulder
139 173,01

2014-2015

2015-2016

134 391,18

144 961,65

Dorte Birch (DK) (VVD)

1 203,49
0,00
135 594,67

3 801,72
0,00
148 763,37

43 681,94
13 474,17
92 513,90
-14 075,34
135 594,67

44 240,20
13 327,46
78 438,56
12 757,15
148 763,37

Almer Simonsen (DK)
Stella Jonasson (FI)
Siri Widestam (FI)
Birger Aasland (NO) (NVF)
Anne Cathrine Johansen (NO)
Jógvan Andrias Joensen (FÄ)
Ingi Gunnar Johansson (IS)
Karl-Anton Hansson (SE)
Göran Sergel (SE) (RVS)
chris Jangelöv (Ordf)

0,00
808,00
8 436,64
2 905,00

25 935,00
874,01
8 168,34
2 251,50

Vissa intäkter och kostnader under året
Medlemsavgifter
Utskickskostnader
Styrelsemöten
Bankavgifter

4 000,00
680,91
6 988,58
2 755,00

Styrelse 2015-2016

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 beräknas bestå av resor till 2 styrelsemöten samt
kostnader för bank, webbserver, nyhetsbrev och övriga småkostnader.

Handlingsplan för NordVisa 201
2016-2017
2017
Nordisk nättidning - Nordisk visweb
Styrelsen arbetar vidare utifrån utgångspunkten att vi samlar allt kring ”viser.no”. Namn etc diskuteras vidare.
Utgångspunkten är att vi vill ha ett ställe för det gemensamma materialet. Styrelsen i NVF har efter
verksamhetsåret sagt ja till att gå vidare och undersöka finansieringsmöjligheter, kostnader och utformning.
Nordisk festivalträff
Ett projekt som inleds av NVF och där NordVisa kommer att vara partner. Planerat till 10-12 feb 2017 och går
av stapeln i Malmö.
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 har omstartat projektet och arbetar vidare under året.
PR-plan
Styrelsen kommer att utarbeta en plan för systematisk PR för att stödja nordisk visa, artister och föreningsliv.
Under 2017 kommer vi att sammanställa pressreleaser med det samlade visfestivalutbudet per land.
Verktygslåda för att samla yngre och nya visintresserade
Styrelsen arbetade med den här frågan på styrelsemötet och har en idésamling att arbeta vidare med.
”Vistävling”
Styrelsen arbetar vidare med följande struktur:
• Syfte: Föra fram visan som kulturform.
• Urval: Man utser årets visa ur årets totala utgivning, dvs ingen behöver anmäla sig.
• Kriterier: Under diskussion.
• Beslut: Jury eller röstning eller kombination.
• Pris: Under diskussion.

För styrelsen: chris Jangelöv, ordförande.

