
 
 

 
Förslag till verksamhetsplan för ViS 2021  
 
Under 2021 kommer ViS att fortsätta arbetet med att synliggöra visan och stärka dess 
ställning i den kulturpolitiska debatten.  
Förutom att stötta sina medlemsföreningar vill ViS även öka erfarenhetsutbytet mellan 
föreningarna genom att utveckla den interna kommunikationen.  
Då det nu är möjligt att teckna enskilt medlemskap i förbundet kommer ViS också att 
prioritera den externa kommunikationen för att nå ut till nya identifierade målgrupper.  
Med hjälp av projektanställd verksamhetsutvecklare går ViS vidare med  
förändringsarbetet. Målsättningen är att förlänga tjänsten och på sikt göra den permanent. 
 
 
Övergripande för verksamheten 

• Hitta finansiering för att på sikt kunna ha en permanent tjänst som driver 
verksamhet och utvecklingsarbete 

• Hitta utvecklingsområden, identifiera minst två projekt samt skriva ansöka om 
medel för dessa.  

• Att i all kommunikation arbeta för en jämställd fördelning med avseende på genus 
och ålder.  

• Administrera finansiering av Vispriset samt utse årets vispristagare 
• Att regelbundet via ViS kommunikationskanaler såsom nyhetsbrev, fb och hemsida 

förmedla nyheter från myndigheter och kulturorganisationer vad det gäller stöd eller 
andra frågor som berör medlemmarna. 

 
 
Med medlemsföreningar och enskilda medlemmar i fokus 

• Fortsatt arbete gentemot medlemsföreningar och medlemmar med ambition att 
kunna informera, utbilda, inspirera och stimulera. 

• Hitta kommunikationsvägar för att bättre fånga upp och kunna möta 
medlemmarnas behov.  

• Öka kommunikationen och erfarenhetsutbytet mellan medlemsföreningarna 
• Genom kunskapshöjande insatser riktade till våra medlemsföreningar och 

medlemmar hjälpa dem att genomföra fler och bättre digitala möten och konserter  
• Tillsammans med Kulturens hitta samarbetsprojekt och även erbjuda coaching av 

yngre artister bl.a. i Evelyn - utbildningsprogram kring etableringsmöjligheter för nya 
visartister 

• Utveckla medlemsnyttan, såsom fortsatt försäkring av medlemsföreningar.   
• Genom den digitala tekniken öka ViS geografiska medlemsspridning i landet 
• Identifiera nya målgrupper och informera dem om Visan i Sverige. Vid årets slut bör 

30 personer ha tecknat enskilt medlemskap 



Med visan i fokus 
• I ännu högre grad representera visan i kulturpolitiska sammanhang. ViS 

medlemskap i MAIS och Ax öppnar för dessa möjligheter.  
• Lyfta och synliggöra den traditionella och moderna visan som kulturform 
• Utöka ViS kontaktnät genom att delta och vara synlig i webbinarier, i samtal och 

diskussioner 
• Genom medlemskap i MAIS kan ViS erbjuda kompetensutveckling till 

medlemsföreningar med arrangörsverksamhet tex. genom Check! och MAIS 
arrangörshandbok  

• Genom ViS nyligen tecknade medlemskap i Ax – kulturorganisationer i samverkan 
kan ViS tillsammans med 21 nationella riksförbund inom amatörkulturen vara med 
och påverka i olika sammanhang. Medlemskapet innebär också en bättre 
omvärldsbevakning. 

• Intensifiera kontakten med nordiska systerorganisationer för erfarenhetsutbyte, 
synergieffekter och för att kunna skapa kanaler för nordiska projektsamarbeten. 

• Ge ut två nummer av det nordiska magasinet Visor – ekonomiskt separerat från ViS 
– tillsammans med Norsk Viseforum och Visans Vänner Danmark  
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