
 

 

RVS Verksamhetsberättelse 2019 

Visan i Sverige fortsätter att fortleva och utvecklas runtom i Sverige. Detta sker på t.ex. 
musiklinjer, i skolor och inte minst i alla våra medlemsföreningar ute i landet. Vi har många 
livaktiga föreningar från norr till söder med en varierande verksamhet i visans tecken.  

 

Förbundet har främst ägnat 2019 åt förnyelsearbete på olika sätt. Styrelsen ser att 2020 
också det blir ett år av omdaning. 

Vi har haft ännu ett år utan ordinarie ordförande då inte valberedningen hittade någon 
sådan. Därför har Niclas Abrahamsson fortsatt i funktionen som mötesordförande samt vice 
ordförande under hela verksamhetsåret. Vi har under året knutit nya personer till RVS 
styrelse. Vi hoppas kunna fortsätta att utveckla vårt jämställdhetsarbete. 

Vi hade årsmöte i Skövde 2019-03-16 på Rådhuscaféet med Visans vänner Skaraborg som 
värd.  
 
Närvarande var: 
 
Jimmy Persson   Kulturens Bildningsförbund 
Siewert Stegdahl  Visans Vänner Skaraborg 
Heidi Baier   YTF 
Boel Nihlman  Nordiska Folkhögskolan, Kungälv 
Ingegerd Wessel  Nordiska Folkhögskolan, Kungälv 
Gunnar Törngren  Visans Vänner Skaraborg 
Monica Fäger   Visans Vänner Skaraborg 
Niclas Abrahamsson  YTF 
Anders Gunnarsson  Visans Vänner i Uddevalla 

 Vi fick 105.000 kr av Kulturrådet för 2019. Vi har inte gjort av med hela det beloppet 
utan fonderar en betydande del till kommande år.  
 

 Vi hade ett flertal telefonmöten under såväl våren som på hösten där vi behandlade 
diverse aktuella frågor. 

 
 Vi hade två bra möten på Nordiska Folkhögskolan under 2019 där vi diskuterat 

framtiden, varav ett tillsammans med föreningen Nordvisas styrelse där vi fick många 
värdefulla synpunkter.  En del av styrelsen träffade även andra personer ur nordiska 
vismyllan på visträffarna i såväl Skagen som på Bragdöya och Särö. 

 



 Vi har fördjupat vårt samarbete med Kulturens där vi gav i uppdrag åt Gustav 
Sjöstedt att göra en djuplodande förstudie av var RVS står idag och hur vi kan bli 
viktiga för Visan i framtiden. Utifrån denna undersökning kommer vi sedan fördjupa 
oss i hur vår roll ska se ut för att bli ett än mer relevant Riksförbund för Visan i 
Sverige och Norden.  

 
 Det enskilt största som vi genomdrivit under 2019 till förmån för våra medlemmar är 

en förträfflig försäkring som vi tecknat, där alla våra medlemsorganisationer är 
försäkrade. Något alla kan ha god nytta av (se mer under försäkring på RVS hemsida). 

 Niclas och Anders fick även 2019 uppdraget att sammanställa en ny ansökan till 
Kulturrådet för 2020. Denna lämnades in i slutet av november. 

 

Nordiska samarbeten 

Vi har hittat ett bra samarbete med föreningen Nordvisa. 

 

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 2019. 

 

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 2019. 

 

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. RVS utsåg Jeja Sundström till årets mottagare av Svenska Vispriset. 
Styrelsen ringde Jeja på Särö visträff och hon blev mycket glad över priset. 
 

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 under 
2019. 

 

Regionalt arbete 

RVS har 5 regioner (Syd/Väst/Mitt/Norr/Stockholm). Att ha regelbundna regionmöten är en 
ambition som inte genomförts under 2019. 

 

Medlemskommunikation 

Under 2019 har nyhetsbrev, hemsida och Facebook uppdaterats mer sporadiskt.  

 

Kursverksamhet 

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

 

Riksförbundet Visan i Sveriges styrelse/  

 

 

 

Niclas Abrahamsson  Ingegerd Wessel 

 

 

Anders Gunnarsson  Gunnar Törngren 

 

 

Boel Nihlman  Peter Bengtsson 


