
Protokoll vid årsmöte i föreningen NordVisa 31 okt 2020 

 

§ 1. Registrering av mötesdeltagare 

Hanne Juul (SE), Elona Planman (SE), Alexander Zuniga Diaz (SE), Maisi Bäckman (NO), Svein Johan Lindstad 

(NO), Hans Kåre Flø (NO), chris Jangelöv (SE). 

§ 2. Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Hans Kåre Flø. 

§ 3. Val av mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes chris Jangelöv. 

§ 4. Val av justeringspersoner 

Till att justera protokollet valdes Maisi Bäckman och Alexander Zuniga Diaz. 

§ 5. Godkännande av kallelse 

Kallelsen godkändes. 

§ 6. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

§ 7. Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen upplästes. 

Mötets kommentarer: 

- Det pågår planering av en konsertkalender i NVF. 

- Den danska folkhögskolan kommer inte att driva på utan vill vi gå vidare så får vi själva ta 

initiativet. 

§ 8. Årsredovisning 

Årsredovisningen genomgicks tillsammans med revisors berättelse. Revisor har godkänt 

årsredovisningen och detsamma gjorde årsmötet. 

§ 9. Föreningsrevisors revisionsberättelse 

Föreningsrevisor Hanne Juuls berättelse, där hon förklarar sig nöjd, upplästes. 

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019-07-01 – 2020-06-30. 



§ 11. Handlingsplan & budget 

Handlingsplanen och budgeten upplästes och diskuterades.  

Hanne underströk att pandemirestriktionerna förutom artister, arrangörer och publik också 

drabbar alla som inte kan träffas för att sjunga, lyssna och umgås kring sitt visintresse. Det gäller 

många tusen personer i varje land varav NordVisas och dess partners medlemmar utgör en stor 

del. Hans Kåre påminner om det norska projektet ”Krafttak for sang” och forskning kring sångens 

betydelse för hälsan. 

Handlingsplanen godkändes. 

§ 12. Val av ordförande 

Valberedningens förslag godkändes och chris Jangelöv omvaldes som ordförande. 

§ 13. 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 Per Arne Brunvold 

att besätta den andra platsen för Norge. 

Till ledamöter 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 Sverige valdes Elona Planman. Visan i Sverige har utsett Alexander Diaz att besätta 

den andra platsen för Sverige. 

Till ledamöter för övriga Norden valdes Edith Dahl Jacobsen, Färöarna samt Ása Aðalsteinsdóttir, 

Island. 

§ 14. Val av revisorer 

Till revisor återvaldes auktoriserad revisor Hans Ihrén, Växjö. 

Till föreningsrevisor återvaldes Hanne Juul. 

§ 15. Val av valberedning 

Till valberedning återvaldes: 

Birger Aasland, NO 

Jes Sindal, DK 

Kristin Svensson, SE 

Ingi Gunnar Jóhannsson, IS 

Mikael ”Pigge” Svenskberg, FIN 

Skulle någon avstå så får styrelsen finna en ersättare. 

§ 16. Övriga frågor 

Brev från Hans Aagaard upplästes. Årsmötet hade inga kommentarer men konstaterade att VVD 

fått rabatt under några år och att den inte ska återkrävas samt att det i handlingsplanen framgår 



att alla partneravtal ska revideras under de närmaste åren. I övrigt överlämnades brevet till 

styrelsen för att besvaras. 

Årsmötet noterade att vi är ett begränsat antal deltagare och ingen från DK, FI eller övriga Norden. 

Styrelsen bör fundera igenom vilka förändringar man kan göra för att öka deltagarantalet. 

§ 17. Mötet avslutas 

Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet:  

 

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

chris Jangelöv              

 

Justeras: 

 

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

Maisi Bäckman  Alexander Zuniga Diaz 


