
 
 

Handlingsplan NordVisa 2021 – 2022 
 

 

Nordiskt möte om det nya nya, pandemins effekter och vislivets framtid. 
Mycket har hänt inom olika kulturområden de senaste åren. Vi har tagit sjumilakliv framåt i 
umgänge via nätet, vi har förlorat mängder av publikmöten och vi vet inte ännu i vilken 
grad publiken kommer tillbaka. Politikerna har blivit varse hur många som har sin 
försörjning inom kultur och hur oskyddad den gruppen är jämfört med andra 
yrkesgrupper. 

Inom vårt område, den nordiska visan, har vi haft löpande kontakter och delat erfarenheter 
men det kan vara dags att göra en djupare genomgång och se hur vi kan forma framtiden. 
Hur ser alla klubbar och föreningar på sin roll i framtiden? 

Kulturtidskriften Viser är inne i en förändringsfas, vår partnermedlem Visan i Sverige (ViS) 
likaså.  

NordVisa planerar ett möte med styrelserna i våra partners under hösten 2022. Vi kommer 
också att bjuda in representanter för ”singer/songwriters” 

 

Inom ramen för framtidsarbetet kommer vi att tillsammans med medlemmarna revidera 
NordVisas grunddokument. Vi kommer också att revidera våra partneravtal med NVF, 
VVD och ViS. 

 

 

Fondförteckning på nätet. 
Vi har samlat in en hel del av de samlingar som redan finns på nätet och ska söka ett bra 
sätt att samla dem. Vi söker också en bra form för erfarenhetsutbyte kring ansökningar. 

 

 

Vispodden 
Vispodden, http://vispodden.se/, har producerat och publicerat ett antal intervjuer. 
Eftersom det spelas musik i programmen ska det betalas Stim-avgift och podden har inga 
intäkter.  NordVisa undersöker finansieringsmöjligheter och om podden kan/bör vara 
nordisk. 

 

 

http://vispodden.se/


Föreningen Nordens ungdomsavdelning 

Vi vill koppla ihop våra (unga) artister med föreningen Nordens svenska 
ungdomssektion till att börja med. Målet är ett brett utbyte med hela Norden. 

 

Visklubben Svanen 
Projektet är avslutat men i slutenkäten var det många som ville se en fortsättning. Vi 
kommer att följa upp detta och undersöka om klubben kan få ett eget liv och i så fall hur. 

 

Framtida finansiering 
NordVisa startade som ett nätverk för enskilda medlemmar. Idag har vi partneravtal med 
de tre riksföreningar som finns och delar fritt med oss av information. Antalet enskilda 
medlemmar har minskat drastiskt i takt med att många blivit medlemmar via sitt 
riksförbund. Idag kan verksamheten liknas vid ett nätverk för riksförbund samt enskilda 
medlemmar i Finland och Island. 

Tidigare ökade vi våra intäkter genom att värva fler medlemmar men det alternativet är 
inte självklart idag. 

Som en del av framtidsarbetet med våra partnermedlemmar ska styrelsen ta fram förslag på 
framtida driftsbudget och finansiering. 

 

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. 

 

 


