
Protokoll vid årsmöte i föreningen NordVisa 2 nov 2019 

§ 1. Registrering av mötesdeltagare 

En lista sändes runt där alla närvarande skrev sitt namn. 

§ 2. Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Hans Kåre Flø 

§ 3. Val av mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes chris Jangelöv 

§ 4. Val av justeringspersoner 

Anna Döbling och Svein Johan Lindstad valdes att justera protokollet. 

§ 5. Godkännande av kallelse 

Kallelsen godkändes. 

§ 6. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 7. Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen upplästes. 

§ 8. Årsredovisning och revisionsberättelse. 

Årsredovisningen godkändes. Revisors revisionsberättelse fanns bara i kopia 

men godkändes under förutsättning att den förs med i bokslutet med revisors 

underskrift. 

§ 9. Föreningsrevisors revisionsberättelse 

Föreningsrevisor Hanne Juul framförde sin berättelse muntligt. Hon hade inga 

invändningar mot styrelsens arbete. Föreningsrevisor kommer att skriva ner sin 

berättelse som sedan fogas till handlingarna. 

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018-07-01 – 2019-06-30. 

§ 11. Handlingsplan & budget 

Handlingsplanen och budgeten upplästes och diskuterades. Årsmötet underströk 

särskilt vikten av att utveckla projektet Vistävling på en så bred bas som möjligt 

och att skynda långsamt. 

§ 12. Val av styrelse 

Valberedningens förslag godkändes och styrelsen fram till nästa årsmöte består 

av: 

Till ledamot för Norge valdes Svein Johan Lindstad. Norsk Viseforum har utsett 

Emilie Elinsdatter att besätta den andra platsen för Norge. 



Till ledamötert för Finland valdes Jonna Sundberg och Jonas Koivumäki. 

Till ledamot för Danmark valdes Tom Hansen. Visens venner Danmark har utsett 

Dorte Birch att besätta den andra platsen för Danmark. 

Till ledamot för  Färöarna valdes Edith Dahl Jacobsen. 

Till ledamot för Island valdes Ása Aðalsteinsdóttir. 

Till ledamot för Sverige valdes Elona Planman. Visan i Sverige har utsett 

Alexander Diaz att besätta den andra platsen för Sverige. 

§ 13. Val av revisorer 

Till revisor återvaldes auktoriserad revisor Hans Ihrén, Växjö. 

Till föreningsrevisor återvaldes Hanne Juul 

§ 14. Val av valberedning 

Till valberedning valdes: 

Birger Aasland, NO 

Jes Sindal, DK 

Kristin Svensson, SE 

Ingi Gunnar Jóhannsson, IS 

Mikael ”Pigge” Svenskberg, FIN 

§ 15. Övriga frågor 

Det fanns inga övriga frågor. 

§ 16. Mötet avslutas. 

Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet: Justeras: 

 

--------------------------------            ------------------------------- ---------------------------------- 

chris Jangelöv             Anna Döbling  Svein Johan Lindstad 


