
Verksamhetsberättelse för föreningen NordVisa 1/7 2016 – 30/6 2017 

Styrelsen har haft 1 möte, i februari 2017. Norge, Danmark, Sverige var representerade.. 

Webbplatsen har haft 4.954 besök under året. (4.133 förra året) av 4.046 ”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 i Google för ”visföreningar” och som nr 4  för ”viseforeninger”. 

NordVisas facebooksida har 510 ”gillare”. (511 förra året). Vi har ingen aktivitet där. Håller bara namnet. 

Nordiska Visskolan fortsätter med framgång och Maud Lindström är ny ledare efter Hanne Juul som nu ska 

njuta sitt otium. Besök gärna skolans webbplats http://nordiska.fhsk.se/sang-scen 

Vi släpar efter med faktureringen av medlemsavgifter och håller på att fakturera ikapp. 

 

Några nyckeltal 

 

I år har alla fakturerade men ännu obetalda medlemsavgifter bokats bort i bokslutet. På så sätt finns det bara säkra 

fordringar.  

       

År  2014-2015 2015-2016 2016-2017  Styrelse 2016-2017 

        
Tillgångar Utgående balans per 30/6      

 Kassa 134 391,18    144 961,65 155051,99  Dorte Birch (DK) (VVD) 

 

Kortfristiga 
fordringar 1 203,49    3 801,72 0  Almer Simonsen (DK) 

 Inventarier 0,00    0,00 0  Stella Jonasson (FI) 

S:a tillgångar 135 594,67    148 763,37    155 051,99  Denise Lindh  (FI) 

      Birger Aasland (NO) (NVF) 

Skulder Utgående balans per 30/6    Kjell Reianes (NO) 

 

Kortfristiga 
skulder 43 681,94    44 240,20 48108,69  Jógvan Andrias Joensen (FÄ) 

 Stiftelsen LIV 13 474,17    13 327,46 18172,64  Ingi Gunnar Johansson (IS) 

 Eget kapital 92 513,90    78 438,56 86345,61  Karl-Anton Hansson (SE) 

 Årets resultat -14 075,34    12 757,15 -2425,05  Håkan Hultin (SE) (ViS) 

S:a skulder 135 594,67    148 763,37    150 201,89  chris Jangelöv (Ordf) 

        

        

Vissa intäkter och kostnader under året  

 

    

        

 Medlemsavgifter 0,00    25 935,00 14853,03    

 Utskickskostnad 808,00    874,01 920,35    

 Styrelsemöten 8 436,64    8 168,34 7588    

 Bankavgifter 2 905,00    2 251,50 1447    
        

 

 

 

 

http://nordiska.fhsk.se/sang-scen


Uppföljning av handlingsplanen för 2016-2017 
 
Nordisk nättidning - Nordisk visweb 
Ett visst arbete har gjorts för att förbereda ansökan. 

 
Nordisk festivalträff 
Genomförd av NVF. Kjell Reianes var med från NordVisas styrelse. 
 
Kurskalendarium 
Någon info har kommit in. Det gäller att vara uthållig. 
 
Projektgrupper 
Miljö har skapats på nätet men det har varit svårt att finna tid för arbete.. 
 
Visenkäten 
Ska översättas. 
 
PR-plan 
Gruppen är fortfarande bara två pers. Bra diskussioner och tips på styrelsemötet. 
 
Verktygslåda för att samla yngre och nya visintresserade 
Diskuterades igenom på styrelsemötet. En artikel är under framtagning för publicering i Viser och senare på 
webben. 
 
”Vistävling” 
Arbetsgrupp tillsatt och idén har vidareutvecklats på styrelsemötet. 
 

Övrig verksamhet 

 

Oprettelse af en viselinje på dansk højskole med NordVisa som initiativtager 

Kontakt tagen med Jyderup Højskole.   

Nordisk konsertkalender 

Seminariet på Särö 2016 och årsmötet ansåg att en nordisk konsertkalender vore en viktig tillgång. 
Under våren har en prototyp(kod) utvecklats ihop med studenter på Växjö universitet. 

Kulturmöte på Mors 25-27 augusti 2016 

Kulturmøde Mors arrangeres af Kulturregion Nordjylland og Nykøbing Mors kommune og har 
fundet sted årligt siden 2012. Flere og flere kulturbevidste mennesker finder vej til den lille ø i 
Limfjorden de tre dage i august, som arrangementet løber over. 
VVD var där för att representera visan och NordVisa skickade Göran Sergel som artist och 
observatör. 

 

 

 

 

 



 

Handlingsplan för NordVisa 2017-2018 
 

Nordisk nättidning - Nordisk visweb 
Förberedelse och ansökan. 

 
Projektgrupper 
Vi fortsätter att söka en form för distansarbetande intressegrupper/projektgrupper. 
 
Visenkäten 
Ska ut. 
 
PR-plan 
Viktig projektgrupp. Prioriteras. 
 
Verktygslåda för att samla yngre och nya visintresserade 
Artikel och uppföljning. 
 
”Vistävling” 
Färdigutvecklas och presenteras i samband med nästa årsmöte. 
 
Oprettelse af en viselinje på dansk højskole med NordVisa som initiativtager 

Vi följer upp kontakten 

Nordisk konsertkalender 

Viktig uppgift att komma vidare med. 

Föreningarna Nordens 100-årsjubileum 

NordVisa vill bli ”musikpartner” och lyfta fram den nordiska visan. Våra medlemmar finns 
överallt över hela Norden så det gäller både stora och lokala arrangemang.  

Visboksprojektet 

Vi ska ta fram ett komplett förslag på titlar. 

 
 
 

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. 

Projekt budgeteras och finansieras för sig. 

 
 

För styrelsen: chris Jangelöv, ordförande. 

 


