Handlingsplan NordVisa 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.

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.

Visenkäten

Sammanställning och slutredovisning.

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.

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.

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.

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.

Budget

Vi har i vanliga fall medlemsintäkter kring 25.000:- per år. Detta räcker till den kostnad om
ca 20 - 25.000:- som vi räknat med de senaste åren och täcker vår verksamhet som beräknas
bestå av resor till 2 styrelsemöten samt kostnader för bank, webbserver, nyhetsbrev och
övriga småkostnader.
Vi kan i år påverkas av pandemins vidare utveckling, inklusive möjligen efterskänkta
medlemsavgifter för hårt drabbade medlemmar. Vi har dock en ekonomisk buffert som
klarar detta.
Projektkostnader finansieras huvudsakligen med externa medel.

För styrelsen: chris Jangelöv, ordförande.

