VERKSAMHETSPLAN 2011
RIKSFÖRBUNDET FÖR VISAN I SVERIGE
Riksförbundet för Visan i Sverige är en medlemsorganisation och gemensam
plattform för alla landets vis- och singersongwriterföreningar. Våra medlemmar
är bärare av ett av Sveriges främsta nationella kulturarv – den svenska visan.
Vår uppgift är att stödja våra medlemsföreningar i deras strävan att främja
visan, dess bevarande, utveckling och spridning.
2010 års styrelse föreslår att Riksförbundet Visan i Sverige under 2011 ska
fokusera på följande:
Ekonomi
Styrelsen kommer att fortsätta att ansöka om resurser till bl.a. utveckling,
administration, föreningsstöd och kursverksamhet och stipendier hos ett antal
nationella offentliga och privata finansiärer - i första hand Statens Kulturråd samt
Kulturens Bildningsverksamhet
Årlig viskonsert
Styrelsen vill fortsätta att anordna en årlig viskonsert, en uppföljare till den lyckade
konserten på Nybrokajen 11 i februari 2011 - gärna i anslutning till en
arrangörskonferens.
Nätverk för visarrangörer
Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som kommer att arbeta för att stödja arrangörer
som anordnar visaftnar och visfestivaler. I februari 2011 bildades ett nätverk och
arbetsgruppen ska fortsätta att arbeta för frågor som engagerar arrangörer, arrangera en
årlig konferens och att få fler arrangörer att ansluta sig.
Tidskrift för visan i Sverige
Styrelsen har haft ett möte med en arbetsgrupp om att initiera en tidskrift som en
samlande skrift för visan i Sverige. Ordföranden har haft en del informella kontakter
med Riksförbundet i Norge och NordVisa om ett gemensamt projekt. Under våren
2011 ska ordförande träffa representanter för de nordiska riskförbunden och NordVisa
för att diskutera projektet tidskrift vidare.
Svenska Vispriset
Om vi ska anordna en viskonsert redan hösten 2011 och vi i anslutning till konserten
ska dela ut Svenska Vispriset bör nomineringsprocessen redan komma igång i slutet av
våren 2011.

Visa Day
Lördagen vecka 37. Temat bör fastställas och planering bör komma igång redan våren
2011.
Medlemsvård
Att ha medlemsansvariga i styrelsen med ansvar för uppdatering av medlemsregister,
ansvar för medlemsvård samt rekrytering.
Mångfald
I syfte att främja målet ”att främja visan, dess bevarande, utveckling och spridning”
avser Riksförbundet Visan i Sverige att under 2011 verka för att uppmärksamma visan
som brobyggare mellan grupper av individer oavsett ursprung, ålder och kön.
Hemsidan
Hemsidan bör ständigt förnyas och locka medlemmar och visintresserade att följa
innehållet på sidan. En mötesplats för medlemsföreningarna som fylls successivt med
relevant innehåll.
Samarbetspartners
Utveckla samarbetet med Kulturens bildningsverksamhet, samt kontakten med våra
nordiska riksförbund.
Stöd i ansökningsprocesser
Hjälpa medlemsföreningar med ansökningar.
Nyhetsbrev
Minst 4 ggr/år skriver styrelsen ett nyhetsbrev. Arbeta ihärdigt för att nyhetsbrevet når
ut till alla medlemmar och inte stannar hos föreningens kontaktperson.
VisRiksdag
För att lyfta fram medlemsföreningarnas frågor nationellt och skapa en ökad
samverkan föreningarna emellan, arrangeras våren 2012 en VisRiksdag.
Utbildning
Vi ska försöka genomföra några utbildningar under året beroende av om vi får
ekonomiskt stöd för detta.
Opinionsbildning
Styrelsen ska fortsätta sitt arbeta med att stärka visans position i musik- och kulturSverige.
Lasse Zackrisson
ordförande

