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Styrelsen har haft 5 möten, ett i november 2020 och 4 under 2022. Samtliga länder utom Färöarna har
varit representerade. På grund av pandemin och restriktioner har samtliga möten hållits över nätet.
Kassören har ännu inte krävt medlemsavgift för 2022 utan gör det under hösten.
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 2021-2022
Nordiskt möte om det nya nya, pandemins effekter och vislivets framtid.
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.
Frågan har diskuterats i många olika sammanhang och utöver att dela erfarenheter mellan länderna på
styrelsemötena har NordVisa inte sett möjlighet att göra något mer. Dock pågår i Sverige dialog med Folkets
hus i sydöstra regionen med målet att sammanföra nyutbildade artister med arrangörer på landsorten. Ett
mindre projekt ska genomföras under hösten 2022.
Mötet i Kungälv 2022 fokuserade på de nordiska föreningarnas framtid och behov.

Fondförteckning på nätet.
Vi har samlat in en hel del av de samlingssidor som redan finns på nätet och ska söka ett bra sätt att
samla dem. Vi söker också en bra form för erfarenhetsutbyte kring ansökningar.
Arbete utfört men ännu inte publicerat. Diskussion om NordVisa ska vara denna typ av informationskanal eller
om det hellre ska vara riksförbunden eller Magasinet Visor som sprider detta.

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.
Vispodden, http://vispodden.se/. NordVisa undersöker finansieringsmöjligheter och om podden kan/bör
vara nordisk.
https://drive.google.com/drive/folders/1Rd-odqQhP8EyYR7OwRF9xfyvJrPW_PgH?usp=sharing
Rapport: Det kostar ca SEK 400:-/månad för rättigheter från Stim. (Koda/Tono/Teosto) Detta täcker
framförande i podden.
Om man använder inspelad musik så tillkommer avgift till Ifpi och den kostar ca SEK 1100:-/månad.
Licenserna täcker rättigheter i ett enda land. Om man riktar den till hela Norden kostar det lika mycket per
land.
Diskussion: Vi anser att podden bör vara nordisk till namnet, visan är en nordisk kulturform. Dock kan den av
kostnadsskäl utges i ett enda land och t ex presenteras som “En svensk pod för nordiska visor”.

NordVisa vill naturligtvis att den nordiska viskulturen ska stärkas men är inte den part som ska driva
verksamheten.
NordVisa har inte resurser att betala årskostnaden Stim+Ifpi. Vi vill veta mer om planerna innan vi bestämmer
om vi t ex kan stödja med Stim-avgiften under ett år.
Frågan är härmed utredd.

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.
Ingen aktivitet pga pandemins efterdyningar.

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.
Detta är gjort. Få besökare. Projektet avslutat.

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.
Detta är en del av pågående diskussion om verksamhet och syfte. Se förslag till handlingsplan.

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.
Vi har klarat detta även i år.
För styrelsen: chris Jangelöv, ordförande.

