HANDLINGSPLAN 2013
RIKSFÖRBUNDET VISAN I SVERIGE (RVS)
Riksförbundet Visan i Sverige är ett riksförbund 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. Under förutsättning att årsmötet och dess styrelsemedlemmar vill åta sig att driva följande frågor, så
föreslår 2012 års styrelse att Riksförbundet Visan i Sverige under 2013 ska fokusera på
följande:
Ekonomi
Styrelsen skall fortsätta att ansöka om ekonomiskt stöd och stipendier till bl.a. utveckling,
administration, föreningsstöd och kursverksamhet. Stödet skall sökas hos ett antal nationella offentliga
och privata finansiärer - i första hand Statens Kulturråd samt Kulturens Bildningsverksamhet.
Medlemsvård och medlemskontakter
Styrelsen skall fortsätta och intensifiera de direkta kontakterna med de olika medlemsföreningarna.
Detta skall ske genom att varje styrelsemedlem ansvarar för telefonkontakt med ett antal föreningar
minst 1 g/halvår. Syftet är att fånga upp de behov föreningarna har av stöd från förbundet.
Förbundet skall ha en särskilt medlemsansvarig i styrelsen med ansvar för uppdatering av
medlemsregister, ansvar för medlemsvård samt rekrytering.
Nätverk för visarrangörer
Förbundet har sedan två år tillbaka etablerat ett nätverk för visarrangörer. Tre träffar för dessa
arrangörer har hittills genomförts. En särskild arbetsgrupp är utsedd för att driva nätverkets frågor
framåt.
En ledamot från styrelsen deltar och stödjer den arbetsgrupp som arbetar för att hjälpa och stimulera
visarrangörer i deras arbete och i de frågor som engagerar dem. Nätverket ska vidare ordna en årlig
konferens och arbeta för att få fler arrangörer att ansluta sig. Nästa nätverksträff för visarrangörer
planeras att genomföras i oktober 2013.
VisRiksdag
För att lyfta fram medlemsföreningarnas frågor nationellt och skapa en ökad samverkan föreningarna
emellan arrangeras varje är en visriksdag där också organisationens årsmöte ingår. Planeringen för
visriksdagen 2014 påbörjas redan under hösten 2013.
Utbildning
I samband med de muntliga kontakterna med våra medlemsföreningar gjordes en inventering av vilken
typ av kursverksamhet som efterfrågas hos medlemsföreningarna. På grund av små ekonomiska
möjligheter har det varit svårt att driva viktiga utbildningssatsningar med idéella arbetskraftinsatser.
Förbundet skall i större utsträckning än tidigare arbeta för att erbjuda utbildnings- och kursverksamhet.
För att detta ska bli möjligt bör Kulturrådet anslå mer pengar till vår verksamhet.
Styrelsen har diskuterat och beslutat att ta initiativ till ett projekt för att ta upp riskerna med alkohol
och andra droger när man arbetar i artistbranschen. Särskilt gäller detta unga artister, men frågan är
generell och aktuell för alla. RVS har engagerat en grupp som har stor erfarenhet inom ämnet för att
ansvara för detta projekt förutsatt att vi får ekonomiskt stöd. En ansökan har därför lämnats in till
Folkhälsoinstitutet, och svar på ansökan väntas under maj månad.

Tidskrift för visan i Sverige
RVS har tillsammans med Riksförbundet i Norge (Norsk viseforum), Visans Venner i Danmark samt
visföreningar i Finland och övriga Norden fått projektstöd från Nordisk Kulturfond för en nordisk
vistidskrift. I mars 2013 distribuerades det första numret gratis till 11.000 organiserade vismänniskor
runt Norden. Till hösten 2013 ska nummer två av de tre provnumren distribueras.
Vi skall arbeta för att våra medlemsföreningar aktiverar sig i arbetet med att värva prenumeranter och
annonsörer så att RVS vistidskrift kan leva vidare efter de tre provnumren.
Under året har styrelsen diskuterat ett eventuellt engagemang vid Bokmässan i Göteborg. Vår
adjungerade styrelsemedlem Brittmo Bernhardsson har arbetat med denna fråga och RVS har blivit
lovade att gratis nyttja Föreningen Nordens monter vid 2013 års Bokmässa i september. Tanken är att
då främst marknadsföra den nya nordiska Vistidskriften.
Svenska Vispriset
En majoritet av våra medlemsföreningar vill ha kvar Svenska vispriset. RVS fortsätter att administrera
priset och att samla in prispengarna från våra medlemsföreningar.
Visa Day
RVS´s arrangemang VisaDay är omdiskuterad bland våra visföreningar och vi har beslutat att de
föreningar som vill fortsätta ska göra det. Syftet med VisaDay är att presentera visor under en dag för
att lyfta visan som musikgenre. Hitintills har VisaDay infallit under vecka 37 med prio på lördagen.
Tidigare erfarenheter har visat att planering bör komma igång redan under våren för att det inte ska bli
så stressigt efter sommaren.
Mångfald
I syfte att främja målet ”att främja visan, dess bevarande, utveckling och spridning” har Riksförbundet
Visan i Sverige under 2012 verkat för att uppmärksamma visan som brobyggare mellan grupper av
individer oavsett ursprung, ålder och kön. Under 2012 har vi arrangerat seminarier kring
Resandefolkets visor – om romernas viskultur – samt om den samiska jojken och dess vistradition. Vi
ska fortsätta att uppmärksamma de svenska minoritetsspråkens viskultur.
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.
Nyhetsbrev
Minst 4 ggr/år skriver styrelsen ett nyhetsbrev. Styrelsen skall arbeta ihärdigt för att nyhetsbrevet når
ut till alla medlemmar och inte stanna hos föreningens kontaktperson.
Samarbetspartners
Utveckla samarbetet med Kulturens bildningsverksamhet, samt kontakten med våra nordiska
riksförbund. Fortsätta att söka efter andra nationella möjligheter att få ekonomiskt bidrag.
Stöd i ansökningsprocesser
Stödja medlemsföreningar med ansökningar.
Opinionsbildning
Styrelsen ska fortsätta sitt arbeta med att stärka visans position i musik- och kultur Sverige.
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