
Verksamhetsberättelse för föreningen NordVisa 1/7 2019 – 30/6 2020 
 Styrelsen har haft 2 möten, ett i september 2019 och ett i mars 2020. Samtliga länder utom Färöarna 

har varit representerade. Första mötet hölls tillsammans med vår partner Visan i Sverige på Nordiska 
folkhögskolan i Kungälv. Mötet i mars hölls över nätet eftersom det var just de dagarna olika länder 
införde reserestriktioner  på grund av coronaviruset. 

 Vid sökning på Google efter ”visfestivaler” kommer festivallistesidan som nr 2 (f,å. 2). Vid sökning efter 
”visefestivaler” kommer vi på plats 2 (f.å. 5).  

 Föreningslistan ligger som nr 1 och 2 i Google för ”visföreningar” och som nr 1 och 2 för 
”viseforeninger”. 

 NordVisas facebooksida har 599 ”gillare”. (583 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. Berätta om skolan så att vi får fler elever från hela Norden! 
 
Uppföljning av handlingsplanen 2019-2020 
 

Nordisk nättidskrift - Nordisk visweb  
- NVF håller på att göra om sina webplatser och fokuserar för närvarande på domänen 
viseforum.no/ medan delar av viser.no/ endast ligger som arkiv i bakgrunden. NordVisa avvaktar 
därför med diskussionen men räknar med att återkomma till den inom 18-24 månader. Då har också 
arbetet hos Visan i Sverige kommit längre. 
 

Nordisk konsertkalender  
- Denna fråga är beroende av punkten ovan.  
 

Visenkäten  
For å skape et godt bilde av hvordan visen står i Norden har Nordvisa laget en spørreundersøkelse 
som skal gi svar på dette. Undersøkelsen skal brukes til å gi oss kunnskap om egen virksomhet og 
skal kunne brukes f.eks   overfor nationale kulturmyndigheter og Nordiske 
samarbeisdorganisasjoner. 
- Enkäten skickades ut som planerat men pandemin förändrade föreningarnas verksamhet så kraftigt 
att vi avvaktade med påminnelser till efter sommaren. Cirka 25% har svarat vilket betyder DK – 8 
svar, NO – 12 svar, SE – 8 svar. Från Finland har inga svar lämnats.  
 

PR-plan  
Hvordan markedsføre konserter og festivaler på en effektiv måte? På Nordvisa.org vil vi legge ut en 
samlingssida med kategoriserade länkar hösten 2019. Uppföljning och utveckling vid behov. 
- Vi har avvaktat eftersom nordvisa.org behöver förnyas men vid årsmötet förväntas sidan finnas i 
den gamla miljön. 
 



Visorganisationernas roller i länderna. 
- 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? NordVisa har följt arbetet 
som nu går in i en fas med förnyade stadgar och en projektanställd verksamhetsutvecklare.  
 

”Vistävling”  
Vi har i lengre tid diskutert muligheten for en nordisk visekonkurranse. Dette er et omfattende 
arbeide som vi ønsker å få sluttført. 
- Pausat på grund av pandemin. 
 

Oprettelse af en viselinje på dansk højskole med NordVisa som initiativtager  
Nordvisa har tatt iniativ til en viselinje  på en dansk folkhøgskole.  
- Hanne Juul  och Dorte Birch har haft möte med skolan som planerat. Man diskuterade en försiktig 
start med en veckokurs. Den enda veckan som skolan hade ledig var dock redan upptagen sedan 
flera år av en annan vis-veckokurs. Projektet vilar och vi avvaktar kontakt från skolan. 
 

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. 
Projekt budgeteras och finansieras för sig. 
Under detta pandemiår har det ena styrelsemötet avhållits på distans men vi drabbades av vissa 
kostnader då bokade biljetter i mars inte refunderats till 100%. 
Höstmötet var en idé- och utvecklingshelg tillsammans med Visan i Sverige som har inlett ett 
omfattande förändringsarbete. På så sätt fanns alla länderna på plats i diskussionerna. Det blev 
naturligtvis dyrare än vanligt. 
Styrelsen har också bestämt att de av våra medlemmar som förlorat sina inkomster under pandemin 
får fritt medlemskap detta år. Vi får se nästa år vad det betyder ekonomiskt. 
Det slutliga resultatet av pandemins konsekvenser ser vi nog inte förrän om ett eller två 
räkenskapsår. 
 
 
 
För styrelsen: chris Jangelöv, ordförande. 


