
Verksamhetsberättelse för föreningen NordVisa 1/7 2020 – 30/6 2021 
• Styrelsen har haft 7 möten, ett i september 2020 och 6 under 2021 samt kommer att ha ett ytterligare 

möte i november 2021. Samtliga länder utom Färöarna har varit representerade. På grund av 
pandemin och restriktioner har samtliga möten hållits över nätet. 

• Med anledning av pandemin diskuterade styrelsen att inte kräva medlemsavgift av de vars 
inkomstmöjligheter drabbats. Kassören har därför inte krävt medlemsavgift av någon enskild medlem 
eftersom selekteringen är vansklig och känslig. 

• Nordiska Visskolan fortsätter med Maud Lindström som ledare. Besök gärna skolans webbplats 
http://nordiska.fhsk.se/sang-scen. Berätta om skolan så att vi får fler elever från hela Norden! 

 
Uppföljning av handlingsplanen 2020-2021 
 

Nordisk erfarenhetskonferens om pandemins effekter 

Visan har drabbats tydligt, såväl för arrangörer/publik som artister. Vi behöver dela erfarenheter 
med varandra och eftersom vi är nordiska i grunden så har vi bra förutsättningar jämfört med många 
andra. 
NordVisa söker pengar till en förstudie och sedan för att förverkliga den plan vi skapar. 
NordVisa räknar med att fysiska möten kan vara möjliga Q1 eller Q2 2021 och planerar utifrån det 

tidsschemat. 

Som synes har förutsättningarna ändrats och pandemin har dragit ut på tiden. Dessutom 
har alla delar av samhället blivit vana vid distansmöten vilket har minskat isoleringen 
mellan olika kulturformer. 
NordVisa planerar ett möte med styrelserna i våra partners under hösten 2022 men det 
kommer inte att fokusera så kortsiktigt som vi trodde skulle vara relevant utan ha ett bredare 
innehåll. 

Visorganisationernas utveckling 2020 – 2022. 

Visan i Sverige startade ett förändringsarbete för ett drygt år sedan med att en förstudie gjordes med 
hjälp av extern part kring frågan: Vad ska ett vis-riksförbund göra? Arbetet går nu in i en fas med 
förnyade stadgar och en projektanställd verksamhetsutvecklare. 
NordVisa följer och lyfter upp planer och erfarenheter till en nordisk nivå så att vi försäkrar oss om 
en bred diskussion som kan gynna våra partners och medlemmar i alla länder. 
Vi räknar med att i detta område ingår till exempel: 

• Nordisk nättidskrift - Nordisk visweb. 

• Nordisk konsertkalender. 

• Revidering av NordVisas grundddokument . 

• Revidering av NordVisas partneravtal med NVF, VVD och ViS. 

NordVisa har följt arbetet i ViS aktivt men är ännu inte framme vid en punkt där det är 
relevant att bearbeta dokument och avtal. Vi tror att en del av detta kommer att ske under 
nästa verksamhetsår. 

 

Visenkäten  

Sammanställning och slutredovisning. 

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


Materialet är intressant men lite ojämnt fördelat. De frågor som speglas är föreningarnas 
verksamhet innan pandemin och vi tror att verksamheten efter pandemin kommer att skilja 
sig. Därför behåller vi materialet för framtida jämförelser och redovisar dessa när tiden är 
inne. 

Undersöka möjligheterna till en ny placering av årsmötet. 

NordVisa har medlemmar över hela Norden vilket gör att många har lång restid och hög kostnad för 
att ta sig till årsmötet som ju är föreningens högsta beslutande organ. Senast vi utredde detta var på 
1900-talet och med nya erfarenheter och möjligheter behöver vi undersöka frågan igen. 

Styrelsen har konstaterat att inga stadgeändringar behövs för att avhålla årsmöten on-line. 
 

Fondförteckning på nätet. 

Databas över alla nordiska kulturstöd, länka till en öppen Facebookgrupp där man kan diskutera och 
tipsa varandra samt tips och kunskap kring hur man gör bra ansökningar. 

Viss kartläggning har gjorts. 
 

Vispodden 

Vispodden, http://vispodden.se/, har producerat och publicerat ett antal intervjuer men eftersom 
det spelas musik i programmen ska det betalas Stim-avgift och podden gjordes helt idéellt. NordVisa 
undersöker finansieringsmöjligheter och om podden kan vara nordisk. 

Viss kartläggning har gjorts. 
 

Ny version av nordvisa.org 

NordVisas webplats har ett antal år på nacken och vissa delar av koden behöver bytas ut. I samband 
med det kan vi komma att göra små förändringar men den stora revisionen kommer senare eftersom 
viser.no och riksförbundens roller är faktorer att räkna med.  

Under året har tidskriften Viser inlett ett förändringsarbete, både redaktionellt och i 
ägarstrukturen. Vi räknar med att Viser blir den stora ”nyhetskällan” och vi ser fram emot 
att se vilken roll riksförbundens egna webplatser får. Det kommer att påverka NordVisas 
sidor.   

Månadsmöten 
Som nämnts ovan har styrelsens möten hållits on-line och nu hålls ett möte varje månad. Tidigare har vi haft 
två fysiska styrelsehelger varje år. 
I början av pandemin var mycket nytt och framtiden oklar vilket påverkade mötenas innehåll. En stor del av 
tiden ägnades åt erfarenhetsutbyten mellan länderna. Så har det fortsatt under året och vi har tillsammans sökt 
att finna sätt att stödja vislivet under och efter pandemin. Vi kommer troligen att fortsätta så under början av 
2022 men siktar på ett större gemensamt möte tillsammans med riksförbunden under hösten 2022. 
 

Visklubben svanen 
Under våren 2021 genomfördes projektet ”Virtuell visklubb” som vi döpte till ”Visklubben Svanen”, 
tillsammans med Visan i Sverige, Norsk Viseforum och Visens Venner Danmark. Projektet hade stöd av 
Nordisk kulturfond. 

http://vispodden.se/


 

Vi ville primärt undersöka den sociala sidan av möten i en "visklubb" och testa plattformen Wonder 
som medger att man bildar och rör sig fritt mellan olika samtal, till skillnad från andra 
videomötesprogram där man inte kan röra sig alls. 
Vi fick snabbt ca 180 medlemmar (gratis). Vi hade tre klubbmöten/konsertkvällar som planerat men 
som flest bara ca 40 medlemmar i publiken. Vi följde upp 2 av de tre träffarna med en 
utvärdering/enkät där vi fick data om hur upplevelsen var, både tekniskt och socialt. Det sociala fick 
många positiva omdömen samtidigt som en del av publiken inte deltog i samtalen före, under pausen 
och efteråt. Det säger oss något om olika förväntningar i den digitala publiken i visföreningsmiljön. 
Vi har också gjort en slutenkät som gav oss vissa enkla mått: 
Exempel: 
Sätt poäng på vad du uppskattat med visklubben Svanen: (1-10) 
Konserterna: 7,2 
Att träffa visvänner: 6,2 
Att träffa vissa bestämda vänner: 4,4 
Att träffa artisterna: 5,9 

Föreningen Nordens ungdomsavdelning 

Föreningen Nordens svenska ungdomssektion hade påskevenemang online för sina ungdomar. Där 
uppträdde Elona Planman. Vi kontaktade dem och förde fram förslaget att vi borde undersöka om vi 
kan vara till glädje för varandra. Vi är båda nordiska i vara ursprung och vi har gott om unga i våra 
kretsar, t ex nya från Visskolan varje år. 
Vi skapade en Facebookgrup: https://www.facebook.com/groups/2884936165106616 
Vad ser vi för möjligheter? 
- Vi tar upp detta i nyhetsbrevet och informerar också via riksförbunden. Vi vill koppla ihop våra 
(unga) artister med föreningen Nordens svenska ungdomssektion till att börja med.  

 
 
För styrelsen: chris Jangelöv, ordförande. 


