
 

 

 

 

 

 

 

Preliminär verksamhetsplan 2015 
 

 

Detta är ett utkast till handlingsplan för år 2015. Planen kommer att bearbetas i styrelsen 

och föreläggas årsmöte som sker i Stockholm den 14 mars i anslutning till Folk- och 

världsmusikgalan.  

 

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.  

 

Ekonomi  
Styrelsen skall fortsätta att ansöka om ekonomiskt stöd och stipendier till aktiviteter för att främja 

visans position i samhället. Det handlar bl.a. om kompetensutveckling, förbättrad administrativ 

kapacitet för att kunna förverkliga våra mål och stödja medlemsföreningarna i sitt arbete, 

förbättrade arbetsvillkor för våra medlemsföreningar och kursverksamhet. Stödet skall i första 

hand sökas hos Statens Kulturråd samt Kulturens Bildningsverksamhet, men möjliga privata och 

offentliga finansiärer skall kontinuerligt utvärderas och en ansvarig för koordinering av detta 

arbete ska utses. 

 Förbundet skall också genom att arbeta systematiskt och aktivt med att värva nya medlemmar för 

att utöka intäkterna från medlemmarna och stärka förbundets position.  

Speciellt med tanke på att RVS idag inte har resurser att driva ett kansli eller anställa personal 

kommer vi att där detta är möjligt söka samarbete med mer resursstarka organisationer där vi har 

vissa gemensamma intressen. 

 

Samarbetspartners  
För att förbättra slagkraften kommer vi i ökad utsträckning att söka olika samarbetspartners. För 

närvarande är följande aktuella: 

-Kulturens bildningsverksamhet för kursverksamhet 

-MAIS för arrangörsutbildningar och politisk påverkan av arrangörernas villkor 

-Folk- och Världsmusikgalan och RFOD för att öka exponeringen för visan och utbyta 

erfarenheter. 

-Ett Musikliv för alla för förbättrade villkor för de fria kulturarbetarna 

-Föreningen Norden för att stimulera fler visaktiviteter 

-Riksorganisationerna i Danmark och Norge för att gemensamt driva frågor som främjar visan och 

utbyta erfarenheter. 

-Nordvisa för erfarenhetsutbyte med visintresserade över hela Norden. 

 

 

Medlemsvård och medlemskontakter  
Styrelsen skall fortsätta arbetet med att intensifiera de direkta kontakterna med de olika 

medlemsföreningarna. Syftet är att kontrollera att förbundet arbetar med de saker 



medlemsföreningarna tycker är viktiga och att tidigt fånga upp ny problemställningar samt att 

säkra att informationen om vad som faktiskt uträttats blivit mottagen. Kontakterna skall ske 

genom att varje styrelsemedlem ansvarar för i det minsta en telefonkontakt med 3 – 4 

förutbestämda föreningar minst 1 g/halvår och efter möjlighet genomför besök hos 

kontaktföreningarna.   

Förbundet skall ha en särskild medlemsansvarig i styrelsen med ansvar för uppdatering av 

medlemsregister, ansvar för koordinering av medlemsvård samt rekrytering av nya medlemmar. 

 

Regionalt arbete 

Som ett komplement till vårt arbete med att öka dialogen med medlemsorganisationerna kommer 

vi att arrangera regionala möten med målsättningen att också stimulera samarbete och 

erfarenhetsutväxling mellan medlemsföreningarna. 2014 genomfördes ett regionalt möte i Västra 

Götaland, som vi kommer att arrangera årligen om intresse finns. Under 2015 planeras åtminstone 

ett regionalt möte i Skåneregionen. 

 

Nyhetsbrev  
Minst 4 ggr/år skriver styrelsen ett nyhetsbrev. Detta är en viktig del av vårt kontaktarbete och 

styrelsen skall arbeta ihärdigt för att nyhetsbrevet når ut till alla medlemmar och inte stannar hos 

föreningens kontaktperson.  

Vi kommer under 2015 att satsa på fler, men kortare nyhetsbrev, som fokuserar på endast en fråga 

för att öka läsbarheten. 

 

Hemsidan  

Vi önskar en mer attraktiv hemsida som ständigt skall förnyas med intressant och relevant 

innehåll och vara en mötesplats för medlemsföreningarna och andra visintresserade. 

Vi har hittills inte haft resurser för att realisera våra önskemål fullt ut men skall under 2015 ta nya 

tag för att försöka förbättra hemsidan innanför de resurser vi har tillgängliga. 

 

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. 

För att underlätta deltagande är det beslutat att den skall vandra över landet, gärna i samband med 

något arrangemang eller institution av intresse för visintresserade. Tills vidare har vi beslutat att 

hålla visriksdagen i samband med Folk- och Världsmusikgalan, där dessa krav uppfylls. 

Planeringen för visriksdagen 2015 har påbörjats och denna kommer, liksom 2014 att genomföras i 

anslutning till Folk- och världsmusikgalan, detta år i Stockholm den 14 mars 2015. Förbundet 

planerar också att delta med 3 seminarier under galan.  

RFOD och Folk- och Världsmusikgalan 

Vi räknar med att fortsätta det samarbete vi inlett med 2014 med RFOD (Riksförbundet för 

Folkmusik och Dans) och Folk- och Världsmusikgalan för att få draghjälp med att öka visans 

synlighet. På 2015 års gala har det också varit möjlighet att nominera visartister som pristagare 

och visartister ingår också i galans konsert. Detta önskar vi att utveckla vidare, men det kräver 

också ökad insats från förbundet i form av insatser i arbetsgrupper o.l. 2016 planeras Folk- och 

världsmusikgalan att hållas i Västerås och planeringsarbetet har redan börjat. 

 

Kursverksamhet 

Genom medlemskap i bildningsförbundet Kulturens och MAIS (Musikarrangörer i samverkan) 

stärker vi våra möjligheter att erbjuda medlemsorganisationerna utbildning och 

kompetensutveckling. Områden som är prioriterade är: 



-Arrangörskap som innefattar allt från ekonomi och marknadsföring till hantering av artister. 

-Ledning och utveckling av kulturorganisationer 

-Konstnärlig utveckling i samarbete med våra visskolor. 

Vi skall under 2015 erbjuda kursmöjligheter inom dessa områden och marknadsföra de till våra 

medlemsorganisationer. 

 

Barn och Ungdom 

Det har högsta prioritet att finna ett sätt att knyta fler ungdomar till visan och förbundets 

verksamhet. Trots några försök hos några medlemsorganisationer har vi ännu inte funnit en bra 

lösning på problemet. 

Vi kommer under 2015 att söka råd hos bl.a. RFOD och Visskolorna planlägger sedan ett 

seminarium för att uppsummera våra erfarenheter och få fram nya idéer.  

Skall vi skapa en egen ungdomsorganisation och hur skall detta gå till? Är detta en annan form för 

mötesplats för ungdomar som gäller?. Målet med det hela bör emellertid också vara att skapa en 

mötesplats mellan unga och äldre och stimulera till ett jämbördigt samarbete mellan 

generationerna, något som bör vara visans styrka. 

Ett samarbete med Förening Nordens samarbetsorganisation Barn så in i Norden skall också 

utvärderas, för att stimulera visaktiviteter för barn. 

 

Mångfald 

Vi har under tidigare år genomfört aktiviteter rörande minoritetsgrupper. Under 2015 planerar vi 

att kartlägga möjligheter för samarbete med invandrargrupper när det gäller deras vistraditioner. 

 

Jämställdhet 

Vi önskar att fokusera mer på detta under 2015 och har redan utfört en kartläggning av 

jämställdheten vad gäller artistutbud på visfestivaler och den är totalt sett inte tillfredsställande. Vi 

kommer att tillhandahålla översikter på kvinnliga visartister och presentera dessa för 

medlemsorganisationerna och rättviseförmedlingen. Vi kommer att värdera ett samarbete med 

Crossing Borders när det gäller utarbetandet av en jämställdhetsplan.  

 

Norden 

Vi ser en förnyad politisk fokusering på nordiskt samarbete och kommer att försöka utnyttja detta 

genom att förmedla det starka nordiska samarbete vi har etablerat. 

 

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. Hittills har 4 nummer kommit ut och beslut finns för 2015 om att komma ut 

med ytterligare 2 nummer av den nordiska vistidskriften Visor. Tidskriften har fått ett mycket 

positivt mottagande. 

Vi skall arbeta för att våra medlemsföreningar aktiverar sig i arbetet med att värva prenumeranter, 

speciellt genom att teckna föreningsprenumerationer, och annonsörer så att RVS vistidskrift kan 

leva vidare. 

 

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. Vi skall undersöka 

möjligheten att också få sponsorer utanför förbundets medlemsföreningar. Priset skall gå till en 

person eller organisation som under längre tid gjort en stor insats för visan utan att i första hand 

vara vissångare. 

 

 



Stöd i ansökningsprocesser  
Stödja medlemsföreningar med ansökningar. Ansvarig utses. 

  

Opinionsbildning  
Styrelsen ska fortsätta sitt arbeta med att stärka visans position i musik- och kultur Sverige.  

Vi skall undersöka möjligheterna för ett renodlat visprogram i någon radio eller TV-kanal. 

 

Administrativt stöd 

RVS ambitioner och arbete har vuxit så kraftigt att det blir alltmer nödvändigt att kunna knyta en 

administrativ kraft till förbundet. För detta ändamål har RVS ansökt hos Kulturrådet om medel för 

en sådan administrativ tjänst, där vi har fått avslag för 2015. Arbetet med detta fortsätter. 

 

 

Håkan Hultin  

Ordförande 

 
 

 


