Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Visan I Sverige 2018
Låt oss först påpeka att styrelsen för RVS haft ett ”mellanår”. Dels beror detta på uteblivet
verksamhetsstöd från Kulturrådet för 2018 (stödet var 105 000 kr 2017), dels på grund av att
man inte lyckats rekrytera någon förbundsordförande och alltså saknat den personen skulle
suttit i förarsätet för förbundet.
Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten varav 6 stycken per telefon, ett där
styrelsen samlades på Nordiska Folkhögskolan och ett per capsulam (konstituering av
firmatecknare).
Förbundets årsmöte/förbundsstämma ägde rum på Hälleviks Havsbad, arrangerat av
Sölvesborgs Visans Vänner. Styrelsen bjöd in till en tvådagars Visriksdag med
framtidsdiskussion, årsmöte, middag med öppen scen, möjlighet för visskolorna att
presentera sig och en textworkshop med Christina Kjellson på programmet. På grund av
väldigt få anmälningar krympte evenemanget till ett årsmöte på eftermiddagen den 5 maj
med 14 deltagare. Med hjälp av den teknik vi fått kunskap om genom Visor för Alla kunde vi
göra årsmötet tillgängligt på internet och vi hade några följare där. Årsmötet lyckades inte
välja någon ordförande och även en suppleant saknades i styrelsen varför det redan då
beslutades om att utlysa ett extra årsmöte i september.
Styrelsen hade ett konstituerande möte över telefon den 13 juni där Niclas Abrahamsson, i
brist på vald ordinarie ordförande, tog på sig uppdraget som vice ordförande vilket han
fortsatt fungerat som under resten av året. Styrelsen träffades för första gången personligen
under två intensiva dagar 21-22 september på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Under
lördagen genomfördes också det extra årsmötet. Då valdes en suppleant in i styrelsen men
inte heller här blev någon ordförande vald.
Vi hade ytterligare flera telefonmöten där vi behandlade diverse aktuella frågor. En del av
styrelsen träffades på Särö visträff.
Niclas och Anders fick uppdraget att sammanställa den nya ansökan till Kulturrådet för 2019
som lämnades in i slutet av november med fokus på att få tillräckligt med pengar för att
kunna anställa en verksamhetsledare - för en förbättrad genomförandekraft och
administrativ kapacitet.
Förbundet har inte haft kraft att arbeta systematiskt och aktivt med att värva nya
medlemmar. Arbetet med detta fortsätter. Nedan redovisas vad vi har arbetat med under
året.

Visor för alla
Detta är ett samarbete med bygdegårdarnas riksförbund för att se på möjligheterna att göra
visan mer tillgänglig både genom konserter på landsbygden genom samtidiga
direktsändningar på internet har legat på is under 2018.

Nordiska samarbeten
Efter ett initiativ från den norska riksorganisationen Norsk Viseforum genomfördes under
2017 två konferenser för Nordiska visfestivaler. 2018 genomfördes ytterligare en konferens i
Örebro med Visfestivalerna i Gällersta, Mariestad och Lund som konferensansvariga. Niclas
representerade RVS.

Vistidskriften Visor
En central aktivitet för att uppdatera bilden av Visan är den tidskrift, Visor/Viser som ges ut i
ett samarbete mellan RVS, Riksförbundet i Norge (Norsk viseforum), Visens Venner i
Danmark samt visföreningar i Finland och övriga Norden. Detta är Nordens enda vistidskrift.
Tidskriften har kommit ut 2 gånger under 2018.

Svenska Vispriset
Detta är ett årligt pris för att uppmärksamma en person som under längre tid gjort en insats
för Visan på flera olika områden. Vi försöker att få media att uppmärksamma
prisutdelningen. Rättviksbladet skrev att RVS administrerade priset. Det tillkännagavs på
Särö visträff per telefon till Sid Jansson. På visetreff i Skagen fick han diplomet i handen.

Medlemsvård och medlemskontakter
Styrelsen har haft ambitionen att varje styrelsemedlem ansvarar för i det minsta en
telefonkontakt med 3 – 4 förutbestämda föreningar minst 1 gång/halvår och efter möjlighet
genomför besök hos kontaktföreningarna. Detta har inte kunnat genomföras fullt ut.

Regionalt arbete
Vi har nu etablerat 5 regioner(Syd/Väst/Mitt/Norr/Stockholm), där regionmöten genomförts
i alla regioner utom Stockholm. Regionmöten är en ambition som inte blommat ut under
2018.

Medlemskommunikation
Under 2018 har nyhetsbrev, hemsida och Facebook uppdaterats sporadiskt.

Kursverksamhet
Vi har upprätthållit kontakten med Kulturens och MAIS (Musikarrangörer i samverkan) men
inte haft någon kursverksamhet.

Artiststöd
Vi har i samarbete med Kulturens verksamhet Evelyn erbjudit ”coachinghjälp” åt visartister
under etablering.

Avslutningsvis vill vi meddela att vi knutit några yngre kvinnor till RVS styrelse och vi hoppas
att vi kan fortsätta att utveckla jämställdhetsarbetet 2019.
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