Verksamhetsberättelse för föreningen NordVisa 1/7 2018 – 30/6 2019
•

Styrelsen har haft 2 möten, ett i september 2018 och ett i mars 2019. Samtliga länder utom Färöarna har
varit representerade.
• Vid sökning på Google efter ”visfestivaler” kommer festivallistesidan som nr 2 (f,å. 2). Vid sökning efter
”visefestivaler” kommer vi på plats 5 (f.å. 1) (3xEgersund samt Dansk-Svenska visfestivalen i Lund före)
• Föreningslistan ligger som nr 1 och 2 i Google för ”visföreningar” och som nr 1 och 2 för ”viseforeninger”.
• NordVisas facebooksida har 583 ”gillare”. (531 förra året). Var gärna med och höj aktiviteten.
• Vi har under året fakturerat ikapp medlemsavgifterna. Hur detta påverkar medlemsantalet återstår att se.
Nordiska Visskolan fortsätter med Maud Lindström som ledare. Besök gärna skolans webbplats
http://nordiska.fhsk.se/sang-scen
Uppföljning av handlingsplanen 2018-2019
• Nordisk nättidning - Nordisk visweb
Under verksamhetsåret har några styrelserepresentanter diskuterat övergripande runt
kommunikation med Visan i Sverige. Efter räkenskapsåret har en vidare diskussion kring tidskriften
viser.no initierats av NVF. Detta blir en än viktigare punkt under nästa år.
Nordvisa’s styre har behandlet saken og er ikke negative til en endring på hvordan Viser/Visor
utvikles og har sendt følgene inn til NVF som er initaivtaker til en eventuell endring:
§ 6.Viser.no
Svein Johan rapporterade: Tidskriften Viser subventioneras kraftigt av NVF. Tryck
och distribution kostar ca 70.000 per nummer och det motsvarar intäkterna. Därutöver
är Øyvind Rauset anställd som redaktör på nästan halvtid. Det är alltså mycket
pengar och NVF måste hela tiden utvärdera hur man ska göra störst nytta för sina
norska skattepengar.
Det finns två alternativ. Vi kan behålla papperstidningen och försöka utveckla den
eller vi kan göra om den till en nättidning.
NVF:s styrelse vill ha våra synpunkter och man tänker sig att vara nära beslut till
Säröträffen.
Vi började med att lista för- och nackdelar:
Nett
Papir
•

Lenke til lyd & bilder

•

Troverdighet

•

Alltid tillgjengelig (mobil)

•

Ser ting man ikke leter etter

•

Sende til andre

•

Fysisk objekt (på toa)

•

Lenke til andre ressurser

•

Følelse av verdi

•

Billig (mindre
betallingsvillighet)

•

Lett å arkivere i bokhylla

•

•

Historisk dokumentasjon

Annonser

•

•

Dyrt å producere

Syntetisk tale

•

•

Kan ta betalt for bladet

Forstørre teksten

•

Nyheter i sanntid

•

Flere nummer per år

•

Kople til app

•

Inkludere podder,
youtubekanaler etc.

Vi diskuterade och kom sedan fram till några råd och inspel:
•

Utfasning är nödvändig om vi skiftar till nät, dvs troligen 2 nummer
papperstidskrift under 2020 tillsammans med marknadsföring för den nya
kanalen.

•

Domänen ska inte vara nationell, hellre t ex .org. ”Viser och Visor är
upptagna på alla vettiga toppdomäner. Vi fann det gemensamma ordet
”tidskrift” som fungerar på svenska, norska, danska.
Vi köpte domänerna
”tidskriftenviser.org” och
”tidskriftenvisor.org” så att de är reserverade om vi vill gå den vägen.

•

Vi vill också se över designen så att den är attraktiv i alla länder. Kanske
behöver inget ändras, det är en fin och genomtänkt layout men vi vill
utvärdera den tillsammans.

•

En nättidning/website ska kunna byta språk på menyerna.

•

Sätt till en bred utvärderingsgrupp för att avgöra framtiden.

Vi vill gärna veta om ägarna diskuterat situationen och vad man anser. Är alla
överens eller vilka versioner finns?
Vi påminner också om att NordVisa avbröt sitt projekt för en gemensam nordisk
website när planerna på en papperstidning fördes fram. Där finns en del vidare idéer
som bör inkluderas i utvärderingen.

•

Visenkäten

Enkäten och dess översättningar är klara. Test och distribution sker under hösten 2019.
• PR-plan
Samlingssida med bra länkar i olika kategorier skapas hösten 2019.
• Verktygslåda för att samla yngre och nya visintresserade
Denna punkt har uppgått i en större diskussion tillsammans med Riksförbunden.

•

”Vistävling”

Denna har fått vila till förmån för andra aktiviteter.
• Oprettelse af en viselinje på dansk højskole med NordVisa som initiativtager
Hanne Juul har varit i Danmark och hållit möte med skolan enligt plan. Nu avvaktar vi skolans nästa kontakt.
• Nordisk konsertkalender
Denna punkt ingår i diskussionen kring Nordisk nättidning – Nordisk visweb.
• Aktivitet gentemot relevanta nordiska organisationer
Efter verksamhetsåret har styrelsen haft ytterligare ett möte, i september 2019. Detta möte hölls på Nordiska
Folkhögskolan (Visskolan) och var till största delen ett arbetsmöte tillsammans med Visan i Sverige för att
inleda en diskussion kring visan som kulturform och visorganisationernas roll i sina länder. Detta innebär
också en diskussion om NordVisas roll vilket i sin tur leder till insikter kring årsmötet 2018:s önskan om tätare
kontakt med nordiska kulturorganisationer.
Detta möte har blivit betydligt ca 15.000 SEK dyrare än normalt vilket påverkat det egna kapitalet.

För styrelsen: chris Jangelöv, ordförande.

