
Protokoll vid årsmöte i Föreningen NordVisa 5 nov 2016 

 

§ 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 Almer Simonsen 

§ 5 Godkännande av kallelse 

Kallelsen godkändes. 

§ 6 Godkännande av dagordning 

Dagordningen. 

§ 7 Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes. Det kommenterades att 

årtalet felaktigt är föregående verksamhetsår. Detta rättas. 

Dorte önskade att föreningen ska koncentrera sig på ett fåtal uppgifter 

som färdigställs under verksamhetsåret. 

§ 8 Årsredovisning 

Årsredovisningen föredrogs och godkändes. 

§ 9 Föreningsrevisors revisionsberättelse 

Föreningsrevisors rapport upplästes och lades till handlingarna. 

§ 10  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

§ 11 Handlingsplan & budget 

Handlingsplan och budget föredrogs. Handlingsplanen och budgeten 

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 Denise Lindh och Stella Jonasson. 

Till ledamot för Island valdes Ingi Gunnar Johansson. 

Till ledamot för Färöarna valdes Jógvan Andrias Joensen 

Till ledamot för Norge valdes Kjell Reianes. 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 Håkan Hultin 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 

Styrelsen ansvarar för att ny representant utses, NO 

Jes Sindal, DK 

Lucas Stark, SE 

Dögg Hringsdóttir, IS 

Wesley Koivumäki, FIN 

§ 15 Övriga frågor 

Under lördag förmiddag hölls en offentlig diskussion under rubriken: ”Vad 

i helvete ska vi ha NordVisa till?” Årsmötet beslöt att referera till den 

under denna punkt ”Övriga frågor”. 

- NordVisa arbetar för att göra den nordiska visan synlig, såväl för 

enskilda människor som i samhället i stort. 

- En öppen nordisk konsertkalender skulle vara till stor hjälp för publik, 

artist och arrangör. 

- Det är mycket svårt att få ut information om t ex konserter. Media har 

idag dragit ner kraftigt på kulturinformation och -kompetens. De som 

skriver färdiga artiklar till tidningar, med bilder, får dem ofta 

publicerade. De som informerar nyhetsbyråerna, t ex TT, når ut bättre. 

NordVisa kan göra en insats genom att ta fram mallar för artiklar, 

pressreleaser etc; Skapa ett bildregister med ”fria” bilder; Samla ”fria” 

texter, t ex ”kort bakgrund om Halvdan Sivertsen”. 

Lokalt anpassad information är ofta framgångsrik.  

- Fondregister och kunskap om specialiserade fonder/stöd, t ex 

kultur/skola. 

- Kort sagt är fokus på kunskap, samarbete och PR en bra idé. 

 

§ 16 Mötet avslutas 

 

Vid protokollet: 

chris Jangelöv 

 

Justeras: 

  Göran Sergel  Almer Simonsen 


