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PROTOKOLL VID ÅRSMÖTE MED RIKSFÖRBUNDET VISAN I SVERIGE 
 
Plats 
Rum 110, Västerås konserthus, Västerås 
 
Tid 
Söndagen den 3 april 2016, kl.10.00 
 
Närvarande (se bifogad närvarolista) 
Gun Hemström Cornelis Vreeswijk-sällskapet 
Christer Jilder, Visans vänner i Umeå (VISUM) 
Brittmo Bernhardsson, Visans vänner Göteborg 
Marianne Stensson, Visans vänner i Uddevalla 
Eva Haldén Westberg, Visans vänner i Uddevalla 
Hanne Juul, Nordiska visskolan 
Birger Aasland, Norsk viseforum 
Öyvind Rauset, Norsk viseforum 
Mats Klingström, Stockholm 
Benjamin Aggerbaek, Köpenhamn 
Audun Reithaug, Oslo 
Stina Elg, Visans vänner i Västerås 
Tommy Rådberg, Cornelis Vreeswijk-sällskapet 
Elin-Louise Ahlberg, Visans vänner, Göteborg 
Håkan Hultin, Visans vänner i Mariestad 
Petra Haraldson, Visans vänner, Göteborg 
Magda Andersson, Visans vänner i Umeå (VISUM) 
Göran Sergel, Visans vänner, Södra Skåne 
Elona Planman, YTF 
 
 
§ 1. Öppnande 
Ordföranden, Håkan Hultin förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2. Ordförande och sekreterare för mötet 
Årsmötet beslutade att utse Håkan Hultin att leda mötet och Stina Elg att föra protokollet. 
 
§ 3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare 
Årsmötet beslutade att utse Marianne Stensson och Christer Jilder till justeringspersoner tillika röst-
räknare. 
 
§ 4. Fastställande av dagordning 
Den dagordning som utsänts inför årsmötet fastställdes i sin helhet. 
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§ 5. Årsmötets behöriga utlysande 
Ordförande redovisade att kallelse till årsmötet utgått mer än fyra veckor innan årsmötesdatum, via 
ett nyhetsbrev. Årsmötet fastställde att mötet varit behörigen utlyst. 
 
§ 6. Verksamhetsberättelse med redovisningshandlingar 
Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen för 2015. Mötet beslutade att godkänna verksam-
hetsberättelsen och att lägga den till handlingarna (bifogas protokollet). 
Kassören redovisade den sammanställda ekonomin för det gångna verksamhetsåret i form av resul-
tat- och balansräkning (se bilaga). 
 
§ 7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning 
Revisorerna har granskat räkenskaperna och funnit att dessa är i ordning och de föreslår att styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet. Balansräkningen, som tidigare redovisats, fastställdes. 
 
§ 8. Fråga om ansvarsfrihet 
Revisorerna föreslår att årsmötet beviljar den avgående styrelsen ansvarsfrihet.  
Årsmötet beslutade enligt revisorernas förslag. 
 
§ 9. Förslag från styrelsen och verksamhetsplanering 
Ordföranden föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2016. Mötesdeltagarna diskuterade 
särskilt satsningarna för att nå barn- och ungdom. Audun Reithaug berättade om ett nordiskt projekt 
som startats i Norge för att utveckla arrangörer av visfestivaler. Mötet beslutade att göra ett tillägg 
om projektet i verksamhetsplanen för 2016. Efter tillägget beslutade årsmötet att godkänna verk-
samhetsplanen. 
 
§ 10. Motioner och propositioner 
Ordföranden konstaterar att inga motioner eller propositioner har inkommit varför paragrafen läm-
nas utan vidare åtgärd. 
 
§ 11. Val av ordförande för två år 
Valberedningen föreslog att Håkan Hultin, Visans Vänner Mariestad väljs till ordförande.  
Årsmötet beslutade att välja Håkan Hultin till ordförande för 2 år. 
 
§ 12. Val av vice ordförande för ett år 
Valberedningen föreslog Elin-Louise Ahlberg, Visans vänner, Göteborg. 
Årsmötet beslutade att utse Elin-Louise Ahlberg till vice ordförande för ett år.  
 
§ 13. Val av kassör 
Tommy Rådberg utsågs vid förra årets årsmöte till kassör för två år och kvarstår som kassör. 
 
§ 14. Val av övriga ledamöter 
Årsmötet valde, enligt valberedningens förslag, följande personer till ledamöter för ett år: 
Jimmy Ginsby, Dan Andersson-sällskapet 
Stina Elg, Visans vänner i Västerås 
 
§ 15 Val av suppleanter 
Årsmötet valde, enligt valberedningens förslag, följande personer till suppleanter för ett år: 
Anders Gunnarsson, Visans vänner, Uddevalla 
Johan Piribauer, Inslandskult 
Magda Andersson, Visans vänner i Umeå 
Petra Haraldsson, Visans vänner, Göteborg 
Peter Bengtsson, Visans vänner, Sölvesborg 
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§ 16. Val av två revisorer 
Efter förslag från valberedningen valde årsmötet till revisorer för ett år: 
Tord Håkansson sammankallande och Torbjörn Johansson. 
 
§ 17 Val av valberedning 
Årsmötet beslutade att välja följande personer till valberedning: 
Gun Hemström, Cornelis Vreeswijk-sällskapet, sammankallande 
Christer Jilder, Visans vänner i Umeå (VISUM) 
Elona Planman, Yrkestrubadurernas Förening (YTF) 
 
§ 18 Fastställande av årsavgift 
Årsavgiften beslutade att lämna årsavgiften oförändrad. 
 
§ 19. Tidningen Visor 
Lasse Zackrisson kvarstår som svensk redaktör för vår nordiska tidskrift Visor.  
 
§ 20. Övriga frågor 
a) Mosebacke, som ägs av Riksteatern, är idag en restaurang. Gun Hemström påpekade att frågan 
tagits upp vid årsmötet 2015, men inte behandlats. Ordföranden bad om ursäkt för detta. 
 
b) Seminarierna den 2 april 2016. Gun Hemström tackade för ett väl genomfört arrangemang, både 
seminarier och konserter. Hon föreslag att något av seminarierna 2017 ska rikta sig särskilt till unga 
som behöver stöd för att slå igenom som vissångare. 
 
c) Christer Jilder påminde om att avgående styrelseledamöter bör avtackas. Mötet beslutade att ord-
föranden sänder ett varsitt tackkort till dessa. 
 
d) Hanne Juul föreslog att årsmötet 2017 ska utökas i tid för att ge mer plats åt förslag och diskuss-
ioner. Christer Jilder föreslog att diskussionen kring verkssamhetsplanen kan förläggas till något se-
minarium. Mötet beslutade att uppdra åt styrelsen att behandla förslagen. 
 
§ 21. Avtackning och avslutande av mötet 
Ordföranden Håkan Hultin tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. 
 
 
 
 
________________________________  ________________________________ 
Stina Elg    Håkan Hultin 

Sekreterare    Ordförande 

 

 
 
________________________________  ________________________________ 
Marianne Stensson   Christer Jilder 

Justerare    Justerare 


