Verksamhetsberättelse för föreningen NordVisa 1/7 2017 – 30/6 2018
Styrelsen har haft 1 möte, i mars 2018. Norge, Finland och Sverige var representerade.
Efter verksamhetsåret har styrelsen haft ytterligare ett möte, i september 2018. Då var Norge, Danmark,
Finland, Island och Sverige representerade.
Vid sökning på Google efter ”visfestivaler” kommer festivallistesidan som nr 2 (f,å. 1). Vid sökning efter
”visefestivaler” kommer vi på plats 1 (f.å. 1)
Föreningslistan ligger som nr 1, 2 och 3 i Google för ”visföreningar” och som nr 1 och 2 för ”viseforeninger”.
NordVisas facebooksida har 531 ”gillare”. (510 förra året). Var gärna med och höj aktiviteten.
Nordiska Visskolan fortsätter med Maud Lindström som ledare. Besök gärna skolans webbplats
http://nordiska.fhsk.se/sang-scen
Vi släpar efter med faktureringen av medlemsavgifter och håller på att fakturera ikapp.

Styrelsens arbete
Uppföljning av handlingsplanen för NordVisa 2017-2018
 Nordisk nättidning - Nordisk visweb
En ansökan till Nordisk kulturfond avslogs. Man önskade en grundligare beskrivning av förväntad
effekt, målgruppsinvolvering och dessutom starkare ekonomisk förankring hos andra aktörer i
Norden.


Visenkäten

Under året har vi diskuterat kring föreningarnas roll i det förändrade kulturlandskapet där man kan ta del av
och samverka om kultur på så många nya sätt. Det har gjort att en del av frågorna i enkäten har förändrats så
att svaren förhoppningsvis ger större nytta.
 PR-plan
Arbetet har inte gått framåt.
 Verktygslåda för att samla yngre och nya visintresserade
Vi har diskuterat och förvandlat erfarenheter till ytterligare idéer i idébanken.



”Vistävling”

Förvandlad till ”årets visa”.
Alla utgivna visor deltar. Vi utgår dels från alla utgåvor som recenseras i tidningen Viser, dels från annan
utgivning, också enskilda titlar via streaming. Visan får inte ha varit publicerad tidigare. En jury väljer
pristagaren. Vi diskuterar om det ska finnas ett element av öppen röstning i processen.
Vi diskuterar kring samarbete med festivaler där proistagaren skulle kunna exponeras.
 Oprettelse af en viselinje på dansk højskole med NordVisa som initiativtager
Vi har beslutat att betala resa för Hanne Juul så att ett möte med henne och skolan kan komma till stånd. Först
när skolan vet mer om de erfarenheter som finns kan vi förvänta oss att komma vidare.
 Nordisk konsertkalender
Vi har inte hunnit med denna så som vi önskat.

Punkter vi släpper


Föreningarna Nordens 100-årsjubileum

Beslut: Vi lägger ner denna punkt eftersom vi är inne i jubileumsåret.



Visboksprojektet

Beslut: Vi släpper detta projekt. Kanske senare med bättre idé och större entusiasm.

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.

