
 
 

Handlingsplan NordVisa 2022 – 2023 
 
 

Framtiden för det nordiska organiserade vislivet. 
Frågan har diskuterats i NordVisas styrelse och hos våra partnermedlemmar. Det är 
förändringar på gång på flera ställen. 
 

 Visan i Sverige har tack vare att man har en anställd verksamhetsutvecklare skapat 
synlighet inom flera av musiklivets organisationer och är nu också med i 
rundabordssamtal med kulturrådet, en viktig informationskanal för politiker och 
tjänstemän inom svensk kulturpolitik. 

 Norsk Viseforum har beslutat att dra sig ur det ekonomiska samarbetet kring 
Magasinet Vis-or/-er.  Resurserna behövs nu till andra projekt. Visan i Sverige 
utvärderar sina möjligheter att fortsätta utgivningen. Redan hösten 2022 utkommer 
ett nätnummer. 

 
NordVisa har två spår utöver att vara kontaktnät:  

 Att vara en samarbetsorganisation och mötesplats för det nordiska vislivet. Man kan 
också driva egna projekt på nordisk nivå. 

 Driva egen verksamhet som stimulerar medlemmarnas verksamheter, förutom rent 
nordiska projekt. 

 
I dagens förändrade landskap anser styrelsen att NordVisa ska ha en aktiv roll och har 
startat en grundläggande diskussion om verksamhet och syfte. (Detta fanns med i förra 
årets handlingsplan men då benämnt att ”revidera grunddokument och partneravtal”. 
 
Under samtalen med partnermedlemmarna har alla enats i uppfattningen att utan avsatt 
arbetstid finns inte möjlighet att driva aktiv verksamhet. Det är detta som skiljer NVF och 
ViS från de andra organisationerna. 
 

Styrelsens föreslagna mål under verksamhetsåret är: 
 Styrelsen vill att NordVisa tar en mer aktiv roll. 
 Tillsammans med medlemmarna arbeta fram en nordisk strategi med mål att stärka 

viskulturen. 
 Att arbeta fram en ansökan om projektmedel medel att anställa en resurs på deltid 

under i första hand 1 år men med möjlig förlängning till 3 år. Projektet ska syfta till 
att ge hela visnorden en möjlighet till utveckling. I projektet bidrar ViS och NVF 
med sina anställdas arbetstid och projektets resurs har som huvuduppgift att stödja 
Danmark, Finland och Island/Färöarna som inte har några resurser idag utöver 



ideella krafter. 
Ansökan ska vara inskickad 30/6 -23. 

 Styrelsen ska utvärdera möjligheterna till 
o Nordiskt stipendium 
o Nordiska turnéer 
o Vänortsutbyte 
o Start av olika utbildningar 

 Utveckla den framtida informationsstrategin utifrån nationella behov och framtiden 
för Magasinet Visor. 

o Detta innebär att projekt som Fondförteckning, Vispodden och andra kan 
komma att delegeras nationellt. 

 

Framtida finansiering och budget 
Även detta kommer att utredas i framtidsdiskussionerna. Under verksamhetsåret 
faktureras befintliga medlemmar. 
Styrelsen håller sina möten virtuellt men har ett ordinarie styrelsemöte fysiskt på Visskolan 
i Kungälv tillsammans med styrelsen för ViS och eventuellt fler.  
 
Vi försöker få resebidrag till Kungälvsmötet och även söka pengar till själva 
möteskostnaden men under alla omständigheter genomför vi mötet. 
 
 
För styrelsen: chris Jangelöv, ordförande. 
 
 


