MELDING OM VIRKSOMHETEN
NORDNORSK VISEFORUM – KALENDERA RET 2013
1. januar – 31. desember 2013

Meldingen gjelder aktiviteten i kalendera ret 2013.
Nordnorsk viseforum har arrangert to seminar for arrangører i perioden og
avsluttet turne en med «Piaf pa nordnorsk» med konserter pa Finnsnes og i
Malangen.
Vi har ogsa deltatt pa forskjellige kulturarenaer regionalt og nasjonalt.
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Styret og administrasjon
Tillitsvalgte for perioden:
Styret:

Styreleder Inger Strand, Sjøvegan
Nestleder An-Magritt Rypdal Sveen, Alta
Geir Vildgren, Oslo (Senjahopen)
Lisa Lundberg, Lakselv (fratrådt styret 10.02.14)
Julie Willumsen, Bø i Vesterålen - (fratrådt styret 19.02.14)
Sigbjørn Thomassen, Alta (styremedlem fra 10.02.14)
May-Tordis Simonsen, Tromsø (styremedlem frå 19.02.14)

2013 - 2015
2013 - 2015
2013 - 2015
2013 - 2014
2013 - 2014
2014 - 2014
2014 - 2014

Vara:

1. vara Sigbjørn Thomassen, Alta - (Styremedlem fra 10.02.14)
2. vara May-Tordis Simonsen, Tromsø - (Styremedlem frå 19.02.14)
1. vara Hans Gundersen, Narvik (3. vara til 19.02.14)

2013 - 2014
2013 - 2014
2013 - 2014

Valgkomité: An-Magritt Rypdal Sveen, Alta
Anne Grete Seljebakk, Tromsø

2013 - 2014
2013 - 2014

Revisor:

2013 - 2015

Tove Haugerudbråten, Kåfjord

Både Lisa Lundberg og Julie Willumsen har av forskjellige grunner, og etter eget ønske, fratrådt styret
i løpet av perioden. 1. og 2. vara, henholdvis Sigbjørn Thomassen og May-Tordis Simonsen ble da nye
styremedlemmer og 3. vara Hans Gundersen ble ny 1. vara.
Administrative tjenester som daglig drift og regnskap utføres av Troms musikkråd, og daglig leder i
musikkrådet; Anne Grete Seljebakk, fungerer som sekretær.
To av våre styremedlemmer er representert i vårt sentralledd; Norsk viseforum:
Frode-Hugo Antonsen ble våren 2012 valgt inn som styremedlem i Norsk viseforum og May-Tordis
Simonsen ble valgt inn som 1. vara.
I tillegg sitter 1. vara Inger Strand i valgkomitéen til Norsk viseforum og sekretær Anne Grete Seljebakk i
Kulturpolitisk utvalg i Norsk viseforum.

Medlemmer
Over 300 personer er medlemmer i NNV, gjennom medlemskap i lag og/eller gjennom
enkeltmedlemskap.
I alt 15 arrangører/grupper og 23 enkeltpersoner er nå medlemmer i NNV.
Vi har fått 1 nytt artistmedlem siden forrige årsmøte.
Fylke
NORDLAND

TROMS

1
2
3

Medlemslag/klubber
Leirfjord visegruppe, Leirfjord
Springflo, Narvik
Visegruppa Mannskapet, Sandnessjøen

4
5
6
7
8
9

Boknakaran, Tromsø
Finsk-Tango Festival, Skibotn
Foreningen Kulturslottet, Bøvær
Herrelaus Hund, Tromsø
Salangen viseklubb – Baluba, Sjøvegan
Saga viseklubb, Malangen

1
2
3
4
5
6
7

Artistmedlemmer
Else Iversen, Mo i Rana
Dag Kajander, Kabelvåg
Kai Larsen, Kabelvåg
Silje Leirvik, Narvik
Svein Terje Olsen, Sandnessjøen
Arnfinn Rørvik, Sandnessjøen
Remi André Slotterøy, Brønnøysund

8
9
10
11
12
13

Lars Bremnes, Harstad
Ola Bremnes, Harstad
Arne Henrik Heika, Karlsøy
Britt Eva Løkkemo, Tromsø
Anne Kristin Sagmo, Bardu
Sigrun Loe Sparboe, Harstad
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FINNMARK

10
11

Spelt – viseklubben i Tromsø
U.L. Ulabrand, Karlsøy

14
15
16
17
18
19
20

Tone Storås, Finnsnes
Trine Strand, Malangen
Ronny Trælvik, Finnsnes
Tonje Unstad, Tromsø
Bjørn Vang, Harstad
Geir Vildgren, Oslo
May-Rita Vildgren, Gibostad

12
13
14
15

Dattera til Larsen, Øksnes
Forum for Scenekunst, Kjøllefjord
Perleporten Kulturhus, Honningsvåg
Seniorsangerne/Alta Gladsang, Alta

21
22
23

Lisa Lundberg, Lakselv
An-Magritt Rypdal Sveen, Alta
Ivar Thomassen, Alta

Møter
Styremøter
Organisasjonen har hatt seks styremøter i perioden, alle telefonmøter, og har behandlet 32 saker som:
konstituering av styret, orienteringssaker, handlingsprogram, medlemsfordeler, turneplaner,
dokumentasjonsprosjekt, ny webside, RYK-samarbeid, FINN-samarbeid, utdanningstilbud, planlegging
arrangørseminar, kursplanlegging, økonomi, møteplaner mm.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8. januar 2013
17. januar 2013
25. januar 2013
9. april 2013
3. juni 2013
18. september 2013

Telefonstyremøte
Telefonstyremøte
Telefonstyremøte
Telefonstyremøte
Telefonstyremøte
Telefonstyremøte

Andre møter
1.
2.
3.
4.

6.-7. april 2013
19. april 2013
27. september
24. november

Landsmøte Norsk viseforum, Trondheim
Møte i kulturpolitisk utvalg NVF, Oslo
Møte med visemiljøet i Bodø
Årsmøte i Tromsø

Inger Strand, Trine Strand og Anne Grete Seljebakk
Anne Grete Seljebakk
Anne Grete Seljebakk
Alle i styret

Kurs og andre aktiviteter
Vi har arrangert to arrangørseminar i 2013. Turneen med «Piaf på nordnorsk» med Britt Eva Løkkemo og
band ble avsluttet i 2013 med konsert 14. november på Finnsnes, under Arvid Hanssen-festivalen.

Turne med «Piaf på nordnorsk»
I 2012 fikk vi turnétilskudd fra Festspillene Turné til forestillingen «Piaf på nordnorsk». De to siste
konsertene kom i 2013.
Malangen: Saga viseklubb 9. mars 2013
Finnsnes:
Finnsnes kulturhus 14. november 2013

Arrangørseminaret «Veiviseren» i Malangen 9.-10. mars
Helga 9.-10. mars inviterte vi til arrangørseminar på Malangen Brygger, med
godt besøk – 19 personer deltok på seminaret. Emner som ble forelest om,
var opprettelse og drift av viseklubber, motivasjon, erfaringsutveksling,
tilskuddsordninger, tradisjonsmusikk og identitet. Audun Reithaug fra
Norsk viseforum foreleste om medlemsfordeler, Tono, mm, og Trine Strand
om verden sett fra en visesangers perspektiv. Tove Haugerudbråten ga et
engasjerende historisk tilbakeblikk fra starten på 70-tallet og Randi
Johansen Perreau, styremedlem på 80-tallet, fortalte om hvor viktig
kulturen er når man opplever store personlige kriser.
Det var i det hele tatt et meget godt seminar som fikk god tilbakemelding
fra deltakerne!
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Arrangørseminar i Tromsø 22.-24. november
Helga 22.-24. november inviterte vi til et nytt arrangørseminar i forbindelse
med årsmøtet, som ble avholdt søndag 24. november.
Emner som konsertsamarbeid i arrangørnettverk og erfaringsutveksling,
tilskuddsordninger for arrangører og andre, juridisk ansvar for styrer i lag
og foreninger av Vibeke Ek og et foredrag av Arne Ivar Hanssen om farens
viseforfatterskap var noe av det som sto på programmet. Marianne
Linløkken fra Troms fylkeskommune stilte fra Troms fylkeskommune.
RYK-seminaret inngikk som en del av vårt seminar.
Det var i alt 14 deltakere fra Troms og Finnmark.
Vårt inntrykk er at seminar for arrangører er viktig, men det må fylles med
gode, faglige foredrag og matnyttig informasjon om aktuelle tilskudd,
organisasjonsopplæring mm.

Dokumentasjonsprosjekt
I 2012 fikk vi et lite tilskudd fra Troms fylkeskommune for å utrede et dokumentasjonsprosjekt. Det ble
nedsatt ei prosjektgruppe bestående av Ola Graff, styrelederen i NNV, Tove Haugerudbråten, Ragnar
Olsen og sekretær i NNV; Anne Grete Seljebakk. Ola Graff er musiker og konservator ved Universitetet i
Tromsø, og har bl.a. samlet inn nordnorsk folkemusikk. Tove Haugerudbråten var med i etableringa av
Nordnorsk viseforum og Ragnar Olsen er viseartist, tekstforfatter og en av musikerne i Boknakaran.
Tove Haugerudbråten, som var en av de første styrelederne tidlig på 70-tallet, har en god del
dokumentasjon i form av medlemsblad, årsmøteprotokoller, kursutlysninger mm – og hun har samlet og
laget et notat over historien til NNV det første 10-året i kronologisk rekkefølge.
Det har ikke vært kapasitet til å jobbe så mye med prosjektet i 2013, og prosjektgruppa har derfor ennå
ikke konkludert om dokumentasjonen skal være i form av samling og utgivelse av nordnorske viser,
nordnorsk visebok eller dokumentasjon av Nordnorsk viseforums historie.
Vi jobber videre med saken og tar bl.a. utgangspunkt i Tove Haugerudbråtens arbeid, som vil bli
presentert på årsmøtet i 2014.

Ny webside
Vi har fått utviklet en ny og funksjonell webside gjennom et samarbeid
med Hipphurra AS i Harstad. Publiseringsverktøyet til One.com, som vi
brukte før, var lite brukervennlig og fleksibelt, og vi er veldig fornøyd
med det Hipphurra.no har utviklet for oss, - og til en meget lav pris.
Både design og programvare er nytt. Vi kan også utvide med
nyhetsbrev mm etter behov, men dette vil koste ekstra.
Besøk oss på www.nordnorskviseforum.no.

Økonomi/tilskudd
Resultatregnskapet for 2013 viser et underskudd på kr 7 492,10, og egenkapitalen reduseres med
tilsvarende til kr 56 952,36. Vi finansierer driften gjennom Tilskudd til landsdekkende organisasjoner for
skapende og utøvende kunstnere. Ordningen forvaltes av Finnmark fylkeskommune på vegne av de
nordnorske fylkeskommunene og er en del av den nordnorske kulturavtalen. Vi fikk også prosjekt/kursmidler til kurs og aktiviteter fra Troms fylkeskommune, Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund
via Troms musikkråd samt momskompensasjon fra Norsk viseforum.
Tilskudd:
Finnmark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Norsk musikkråd
Musikkens studieforbund
Lotteri- og stiftelsestilsynet via Norsk viseforum
TOTALT

Driftstilskudd
Aktivitetstilskudd
Komp-tilskudd
Voksenopplæringstilskudd
Momskompensasjon

kr 74 500
kr 25 000
kr 12 000
kr 14 900
kr 9 917
kr 136 317
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Samarbeid
Nordnorsk viseforum har også i denne perioden samarbeidet med flere institusjoner og organisasjoner
om konserter og turneer. Vi har et godt samarbeid med vårt nasjonale ledd Norsk viseforum, og er
fornøyd med å ha to representanter i styret der. Vi har også et godt og nært samarbeid med Troms
musikkråd, som er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds avdeling i Troms. Vi deltok også på
RYK-samling/arrangørsamling i november.

Sluttord
Vi har fått et nytt medlem i perioden og økonomien er stabil, selv om vi fikk et underskudd i 2013. Vi får
vanligvis tilskudd til de aktiviteter vi planlegger. Det gir en ny giv og mulighet for å gjøre noe, men det er
også krevende å få gjort mange prosjekter på en liten administrativ ressurs. Vi har hatt et aktivt og
kompetent styre, som også bidrar i prosjektarbeidet, og det er meget viktig for en frivillig
kulturorganisasjon.
Vi ønsker å videreføre satsningen på arrangører og på dokumentasjonsprosjektet. Veivalget for
dokumentasjonsprosjektet må vi avklare snart - om det skal være i form av samling og utgivelse av
nordnorske viser, nordnorsk visebok mm. Vi jobber også kontinuerlig med medlemsfordeler, som f.eks.
hva betalende medlemmer får igjen for kontingenten, og vi ønsker å initiere enda flere visearenaer i
landsdelen samt utrede muligheten for et utdanningstilbud på høyere nivå.
Oppgavene står i kø, og det er morsomt å se at våre medlemmer også er aktive. Vi jobber effektivt med
nokså få midler, men har ikke nok kapasitet og trenger et større driftstilskudd for å utføre oppgaver som
er viktige for visemiljøet og for å sluttføre enkelte oppgaver.
Tromsø, 31. desember 2013 / 10. mars 2014
NORDNORSK VISEFORUM
Inger Strand
styreleder

An-Magritt Rypdal Sveen
nestleder

Sigbjørn Thomassen
styremedlem

__________________
Anne Grete Seljebakk
sekretær

Geir Vildgren
styremedlem

May-Tordis Simonsen
styremedlem

