NORSK
VISEFORUM
ÅRSRAPPORT
2017

Styreleder Per-Arne Brunvoll:

Går bare i én retning: Oppover
Jøss, har det gått et helt år allerede! Tiden springer nærmest lekk når man en gang er så heldig å bli valgt inn som
styreleder i Norsk Viseforum. Ikke minst skyldes det at vi
har fått lagt en strategi som har gjort det enklere å prioritere de riktige tingene.
Hele musikk- og kulturlivet er inne i en omveltning med nye politiske føringer og
betydelige endringer i tilskudds- og støtteordningene. Kompetente folk i styret
og det gode samarbeidet med vår allestedsnærværende daglig leder har likevel
gjort oss til en viktig aktør. Politikere og musikk- og kulturlivet for øvrig lytter og
tar oss stadig mer på alvor. Løpende dialog og møter med blant annet Spellemann, NOPA, TONO og Tekstforfatterfondet gir oss innflytelse og aksept for
hva vi ønsker å oppå for våre medlemmer.
Økt synlighet og bedre oversikt over egne medlemmer har derfor vært to
viktige mål i året som har gått. Arbeidet med nytt design og en egen nettside
for den administrative delen av organisasjonen – ved siden av at viser.no også
skulle få en skikkelig ansiktsløftning – er noe vi har tro på for å styrke profileringen av viseforumet.
Nytt felles elektronisk medlemsregister har samtidig stått helt sentralt når det
gjelder å matche nye krav og forventninger til organisasjoner som søker støtte
og tilskudd til prosjekter, øvrige tiltak og egen administrasjon. Her er vi på god
vei, men vi må nok sette inn mer ressurser for å få dette skikkelig på plass.
Likevel – det går bare i én retning nå, folkens: oppover!
Visehilsen fra Per-Arne.
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Styret 2017: Knut Arild Melbøe fra Bergen, bosatt på Hønefoss, Eli Helene Johannessen – fra Salangen, Erling Riibe Ramskjell – fra Hamarøy, Synneva Gjelland fra Voss
bor i Oslo, Per-Arne Brunvoll – fra Skedsmo, Emilie S. Olsen – fra Rana, bor i Trondheim. Ikke med på bildet: Peter Wemö, Lillesand.

ORGANISASJONEN
Landsmøtet ble holdt 25. mars på Café Sting i Stavanger.

Landsstyret fra 25. mars 2017:
Leder:				Per-Arne Brunvoll 		
(1 år)
Nestleder:			 Erling Ramskjell 		
(1 år)
Styremedlemmer:		 Synneva Gjelland		
(2 år)
				Eli Helene Johannesen
(2 år)		
				Peter Wemö
		
(1 år)
Varamedlemmer:		 Knut Arild Melbø		(2 år)				
				Emilie S. Olsen		(1 år)		

Valgkomité:
Medlemmer: Pål Djuve og Kjell Reianes (valgt av landsmøtet). Peter Wemö
valgt av styret etter at han takket nei til gjenvalg. Kjell Reianes ba om å bli erstattet. Han ble erstattet av Anita Overelv.
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Tonje Unstad på Saga Kultur-og
Visefestival. Foto: Reiner Schaufler.
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Administrasjon/ansatte:
Daglig leder: Audun Reithaug.
Redaktør og webmaster: Øyvind Rauset.
Prosjektleder Nordisk konferanse for visefestivaler: Yngvild Flatøy.
NVF har kontor i Schouskvartalet i Trondheimsveien 2 i Oslo.
Audun Reithaug

Regionfora:
Østnorsk Viseforum (ØNV):
Nordnorsk Viseforum (NNV):

Leder Per-Arne Brunvoll.
Leder Inger Strand.

Styrets arbeidsutvalg (AU):
Audun Reithaug, Per-Arne Brunvoll og Erling Ramskjell.

Øyvind Rauset

Landsstyret har hatt 8 møter i 2017, hvorav 3 har vært telefonstyremøter. I tillegg
har AU hatt 4 møter.
Styreleder har gjennomført lønnsforhandlinger med Daglig Leder.

Æresmedlemmer
NVF har utnevnt 11 æresmedlemmer: Lars Hauge og Gunnar Winsnes i 1990,
Hermod Hanssen og Gudmund Waalen i 1999, chris Jangelöv i 2008, Hans
Kåre Flø i 2013 og Erik Hageler, Finn Rønn, Bjørn Damberg, Ragnar Olsen
og Tove Haugerudbråten i 2015.

VIRKSOMHETEN I 2017
Organisasjonsutvikling
NVF har i 2017 jobbet med å implementere medlemsregisteret Zubarus, og
jobbet målrettet mot lokallag med motivering og opplæringstiltak. Registeret er
oppdatert med tilstrekkelig data til at det er mulig å få øye på endringer i
medlemsmassens sammensetning. Det vil gi informasjon som vil være et uvurderlige verktøy i utviklingen av organisasjonen.
Det har vært jobbet strategisk med markedsføringsarbeid og medlemsrekruttering av direktemedlemmer. Først og fremst gjennom utlysningen av stipendet
Rævspark. Det kom inn over 100 søknader til stipendet. Ni av søkerne var under
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Innmeldingsskjemaet
fra Zubarus gjør det
lett å bli medlem.
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De Ubrukelige spilte på den
nordiske Visefestival-konferansen
i Asker, arrangert med støtte fra
Norsk Viseforum.
Foto: Reiner Schaufler.

Deltakerne
hygget seg på
Steninge-festivalen i Sverige.
Foto: Reiner
Schaufler.
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26 år, og de som ikke allerede var medlemmer meldte seg inn som følge av å
være søkere. En rekutteringskampanje i november førte også til nye innmeldinger. Totalt fikk vi 119 nye innmeldinger og 78 utmeldinger.
Strategiplan 2017–2020 kan bidra til å øke medlemskapslojaliteten, noe som vil
være en viktig oppgave for organisasjonen i årene framover. Denne tabellen
viser hvordan medlemsmassen vokser, også i 2017.

Arrangører, klubber, lag, festivaler

Personmedlemmer

2011 2012 2013

2014

2015

2016

2017

2011 2012 2013

2014 2015

2016

2017

ØNV

38

37

42

41

44

48

50

68

70

82

95

128

167

185

NNV

9

12

12

17

17

16

13

18

20

18

19

20

21

27

MIDT

4

3

3

2

1

1

2

4

4

5

5

3

7

9

VEST

2

3

3

8

8

8

11

7

13

12

15

26

42

49

SØR

6

7

5

5

4

5

5

11

7

7

11

13

21

29

Totalt

59

62

65

73

74

78

81

108 114 124 145 190

258

299

NVF fikk en nedgang på ca 5% i tildelingen av midler gjennom Frifond Organisasjon. Det ble dermed formidlet 141 826 kr til medlemslag med unge medlemmer under 26 år. Tilskudd ble utbetalt til 8 medlemslag.
Prosjektet Nordisk konferanse for visefestivaler ble gjennomført og avsluttet
i 2017. Prosjektet har gitt en betydelig økning i aktivitet og synlighet og styrket
NVFs rolle i det nordiske samarbeidet.
Ny strategiplan ble godkjent på landsmøtet i mars 2017 og styret har jobbet
aktivt med å implementere den i organisasjonen. Som en følge av dette ble fire
klubber i ØNV rekruttert til å være arrangører for konsert for Maria Toresen når
hun som Rævspark-vinner skal på turné tidlig i 2018.
Georg Arnestad fullførte arbeidet med rapporten Det vil vise seg. Norsk
Viseforum – og eit mogleg Vestnorsk Viseforum. Daglig leder gjennomførte
møter med Hordaland fylkeskommune for å drøfte videre muligheter utfra
rapportens konklusjoner. I forbindelse med rapportarbeidet deltok Arnestad på
landsmøtet i Stavanger. Hans nyvunne kjennskap til vise-Norge førte til at han
trakk det fram i en kronikk om kulturmeldingen i Dagsavisen.
Norsk Viseforum ble også tatt opp som medlem og eier av Musikkutstyrsordningen. Det er en viktig ordning som gir tilskudd til flere av våre medlemmer.
NVF delte ut 356 487 kroner i momskompensasjon til lokallag i 2017.
Norsk Viseforum fikk ny profil og logo i 2017. Den ble ikke lansert før 2. januar i
2018, men årsmeldingen prydes av den nye logoen og kles i de nye fargene
likevel.
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Kurs
NVF samarbeider med og stimulerer regionene i sin kursvirksomhet. I egen regi
har det blitt gjennomført to viseverksteder på Popsenteret i Oslo med Erlend
Ropstad og Kaja Gunnufsen. På Rockheim var Ulf Risnes og Rasmus Rohde
instruktører på henholdvis 1 og 2 viseverksteder. På disse viseverkstedene var
det 20 deltagere under 26 år. Det er et mål å rekruttere disse som medlemmer
dersom disse utvikler seg videre innenfor visesjangeren.
Nordisk konferanse for visefestivaler ble avholdt i Malmö februar
2017 og oktober i Asker. Deltakerne
fra hele Norden fikk innsikt i og
kjennskap til digital markedsføring,
merkevarebygging, kommunikasjonstips i søknadsskriving m.m. Det
ble etablert et nettverk for å gjennomføre konferanse i 2018, utenfor
NVFs regi.
En stor andel av Norsk Viseforums medlemslag driver med kursvirksomhet som
utløser voksenopplæringsmidler.
Det er gledelig at de holder flere kurs for flere deltakere i flere timer og får mer
tilskudd for dette enn i 2016, selv om økningen er beskjeden.
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Qazal Jaffri på Skedsmo Viseklubbs
Åpen Scene. Foto: Jan Nossen.
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K U LT U R P O L I T I K K

Norsk Viseforum holdt innspill til høringen i forbindelse med behandlingen av
kulturbudsjettet på Stortinget og fremførte sitt innspill til Kulturrådet om
utviklingen av strukturen i de regionale kompetansesentrene. Styret i Norsk
Viseforum spilte også inn navn til fagutvalg til Norsk kulturråd og opplevde
positiv respons.

Spellemannprisen
Norsk Viseforum har vært veldig fokusert på «å styrke vilkårene og betydningen
for viser i Norge» gjennom politisk arbeid i 2017. Å tale musikkformens sak er
viktig på mange arenaer. Norsk Viseforum fortsette å lede an i kritikken mot den
nye juryordningen i Spellemann med debattinnlegget Juryordningen i Spellemannprisen bør skrotes i Dagbladet. Spellemann tok til seg kritikken og i 2017
ble det igjen en egen jury dedikert til kun Viser-kategorien, og Norsk Viseforum
bisto Spellemann med navn til jurykandidater.

#reddvisa
Nordnorsk Viseforum har tidligere fått et lite tilskudd til drift fra de nordnorske
fylkeskommunene. De ble varslet om kutt i mai 2017, noe som var starten på
aksjonen #reddvisa. Norsk Viseforum bisto NNV i det politiske påvirkningsarbeidet.
Med mål om å få fylkestingene i Nordland, Troms og Finnmark til å gjøre vedtak
som sikret overlevelse for Nordnorsk Viseforum var det kontakt med partienes
gruppeledere i fylkestinget i Nordland. Det ble mobilisert blant regionale
medier, lokal medier, medlemmer og andre med omsorg for den nordnorske
visekunsten. NVF fikk kronikken Nord-Norge svikter visesjangeren publisert i
Dagbladet. Fylkestinget i Nordland vedtok at «Fylkestinget ber fylkesrådet se på
mulige løsninger for økonomisk støtte til Nordnorsk viseforum.» Fylkestinget i
Troms vedtok formuleringen: «Fylkestinget ber fylkesrådet om å finne en løsning
for aktiviteten til Nordnorsk Viseforum.» Dette førte likevel ikke til at administrasjonen i disse fylkene bevilget midler til NNV.
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Arrangørforum
Arrangørforum er et uformelt forum som består av organisasjonene som har
konsertarrangører som medlemmer, herunder: Norske Konsertarrangører, Norsk
jazzforum, Klassisk, FolkOrg, Norske festivaler, Norsk blues Union, Norsk viseforum, Norsk Kulturhusnettverk og nyMusikk. I 2017 jobbet vi med Nasjonal
Arrangørstatistikk for 2016 hvor 12 arrangører og 4 festivaler fra viseforum for
første gang ble inkludert i undersøkelsen.

Gjennom samarbeidet i arrangørforum sto vi bak kulturpolitisk debatt på Arendalsuka om Arrangørenes rolle i kulturens økosystem.

Grasrotløftet
Arrangørforum lanserte #grasrotløftet på
Kulturhuset i Oslo i begynnelsen av desember. Dette ble gjort i forbindelse med en
paneldebatt om grasrotarrangører og presentasjon av funn fra nasjonal arrangørstatistikk. Norsk Viseforum, ved daglig leder, ble
kreditert som medforfatter på kronikken
Grasrota i ferd med å råtne i Dagens Næringsliv.

NORSK VISEFORUMS ÅRSRAPPORT 2017
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KOMMUNIKASJON

Norsk Viseforum var tydelig i mediebildet i 2017. Her er faksimiler av kronikker,
inkludert Georg Arnestads kulturkronikk i Dagsavisen. Norsk Viseforum ble
også nevnt i 7 nyhetssaker og artikler på ballade.no i løpet av 2017.

Instagram
Norsk Viseforum har opptrappet sin tilstedeværele i sosiale medier og var mer
aktive på Instagram i 2017. Gjennom våre 600 følgere der når vi en annen og
yngre mågruppe enn på Facebook.

Facebook
Norsk Viseforum får mye synlighet på facebook. Summen av det unike antallet personer hvert sideinnlegget ble vist for var 300
000 i 2017. Dette er samme nivå som i 2016.
Facebooksiden har også hatt en jevn tilstrømming av nye følgere.
Årets start: 2593 følgere
Årets slutt: 2928 følgere
Årets mest populære innlegg: Finn Kalvik 70 år.

Rævspark-stipendet
Et nytt stipend ble utlyst i 2017: Rævspark, for lovende viseartister som trenger
et økonomisk tupp bak. Dette ga organisasjonen mye verdifull synlighet.
Maria Toresen ble valgt som vinner og ble presentert på åpningen av utstillingen Ei vise er så mangt på Rockheim. Selve utlysningen fikk god spredning
12
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gjennom samarbeidende
organisasjoner, medier og
våre egne kommunikasjonskanaler. Nyheten om rogalendingen Toresen som vinner av
Rævspark-stipendet ble
omtalt av flere store regionale
medier.
Vi fikk NRK til å filme utdelingen av prisen og fremføringen
av vinnersangen «Alle små ting»
som ble sendt på NRK Rogalands nyhetsending.

Olav Larsen på Stavanger Vise- og Lyrikklubb.
Foto: Helge Lyster.
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VISER.NO
Nettstedet viser.no ble oppdatert jevnlig i 2017. Fra juni var det redusert
aktivitet i juni–september da redaktøren var sykmeldt etter en armoperasjon, og
i desember gikk det meste av arbeidet med til forberedelse av en total redesign
ved årsskriftet, den største endring av sidene siden 2010.
Stor frivillig innsats: Det ble skrevet og publisert 81 nye artikler i året som gikk,
hvorav 39 bok- og plateomtaler. Disse blir skrevet av ubetalte forfattere som
gjør en stor innsats for viserørsla. Å skrive en omtale betinger at man har lest
boka eller hørt plata grundig først, så et anslag på 4 timer pr omtale er et
minimum. Om vi samtidig anslår at artikler på 2–4 sider tar minimum 6 timer (og
oftest langt mer), ser vi at våre bidragsytere har ofret minst 408 timer vederlagsfritt (dvs nesten 11 fulltids arbeidsuker) på å gi dere lesestoff. Våre faste
bidragsytere i 2017 var Per-Jakob Skaanes, Trond Skarsten, Karianne Arntzen, Arne Ivar Hansen, Ketil Fjeld og Harald E. Ringås. Gi dem en ekstra
applaus!
Hva skjer-kalenderen er blitt stadig mer brukt i løpet av året med 493 registrerte arrangementer mot 295 i 2016, en økning på 67%. Dette skyldes både en
visebølge i sterk oppgang, og at stadig fler artister bruker muligheten til å legge
inn sine konserter direkte fra nettsida.
Nordisk: Viser.no er blitt gradvis mer skandinavisk,
med enkelte artikler på svensk og dansk hentet fra
bladet VISOR.
Antallet sidevisninger var 78.823 i 2017, en økning på
12% i forhold til året før.
Hvor fins så leserne våre? Over hele landet, viser det
seg – men ikke uventet flest fra de mest folkerike
områdene Oslo/Østlandet, Hordaland/Rogaland og
Sør-Trøndelag.

Økende besøk på viser.no: Sidevisninger 2014–2017.
14
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Norske lesere utgjorde 84% av besøket,
men vi hadde også besøk fra Sverige
(3%), USA (2,5%), Danmark (1,9%) med
Tyskland, UK, Spania og Canada lenger
ned på listen.

Litt mer mobilvennlige
Vanlig datamaskin (desktop/laptop) var i
2017 fortsatt den vanligste måten å lese
sidene våre på (74%), men iPad økte til
21% (andre lesebrett ble også registrert,
men med under 1%).
Mobiltelefoner utgjorde bare 5% av besøket i 2017.
81% av mobilbruken skjedde med iPhone, resten
med Samsung og andre Android-telefoner.

Tlf.

iPad/brett

Sidene ble litt mer mobiltelefon-vennlige fra mai
2017, men den store forbedringen kommer først fra
nyttår ved omleggingen av hoveddesignet, så vi vil
nok se høyere tall for mobilbruk neste år.

Desktop/
laptop

Nettlesere: Chrome toppet listen med 37%, deretter Safari (29%), Internet Explorer (14%), Firefox
(10%), Edge (6%), Safari in-app (2%) og Opera (1%). Android Webview og Samsungs nettleser hadde 0,3% hver.
VISER.NO: Mest besøkte sider 2017

Side

Sidevisn.

1

Norsk Viseforums Rævspark

2 157

2

Learning Greek bouzouki

1 621

3

Medlemslag og klubber i Norsk Viseforum

1 289

4

Om Norsk Viseforum

1 200

5

MuseScore – enkelt og gratis noteprogram

1 069

6

ARTISTGUIDE

1 046

7

Kim Rysstad og London Philharmonic Orchestra med julealbum

1 028

8

Bladet VISER • VISOR

1 028

9

Finn Kalvik: Ingen vei hjem

934

10

VISEKASSE – Video showcase

822
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Mest leste sider:
Sida med Viseforums nye Rævsparkstipend fanget stor oppmerksomhet, og ble den mest leste sida i
2017.
Per Jakob Skaanes’ 10 år gamle
artikkel «Learning Greek bouzouki» kommer alltid høyt på lista da
Google har satt den i toppen av
første side når man søker på tittelen
internasjonalt.
Dingseguide-artikkelen om note
programmet MuseScore blir også
lest mye, snart 2 år etter at den ble
publisert i VISOR nr 8.
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Norge tok igjen
Sverige i antall
abonnenter i slutten
av 2017.

Bladet VISOR
Det nordiske musikkbladet VISOR kom som vanlig med 2 utgaver i 2017 med
tilsammen 148 sider, hvorav kun 5 sider annonser. Bladet hadde et opplag på
2400. Blant mottakerne av bladet er mange viktige beslutningstakere og støttespillere i Norsk kulturliv, og det utgjør en stor kulturpolitisk verdi for Norsk
Viseforum.
For å sikre driften er bladet avhengig av et stort nordisk nettverk av frivillige
bidragsy tere og administratorer, og at NVF stiller deler av stillingene til sine
ansatte til disposisjon.
Øyvind Rauset er bladets hovedredaktør. Toril Tørmoen har gjort layout og
design på oppdrag.
Abonnentutviklingen siden nr 2 (første nummer med betalte abonnenter) har
vært litt spesiell i det at Norge viser den sterkeste økningen, se diagrammet
over. Også fra nr 9 til 10 økte abonenttallet (44 eks).
Bladet og nettsidene viser.no er separate enheter og ikke speilbilder av
hverandre. Noen artikler står bare i bladet, mens mange saker fra nettsidene
ikke kommer på trykk da bladet har en større nordisk leserkrets, og sidetallet
begrenser stoffmengden.
1
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Bladet VISOR hadde i 2017 tilsammen
148 sider, hvorav kun 5 sider annonser.
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Søren Korshøi (DK) melder seg til
innlegg på Visefestivalkonferansen i
Asker. Foto: Reiner Schaufler.
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Norsk Viseforum

Årsoverskudd (Årsunderskudd (-))

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter
3

-24 655

2 765
44
296
2 513

Side 2

121 126

1 862
0
0
1 862

119 263

-27 168

Driftsresultat

214 517
922 853
857 280
225 523
2 220 173

278 633
1 317 769
818 056
315 338
2 729 796

4
1
1

Møtekostnader
Prosjektkostnader og videreformidlede tilskudd
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

2 339 436
2 339 436

2016

2 702 628
2 702 628

2017

Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

Driftsinntekter og driftskostnader

Note

Norsk Viseforum

Resultatregnskap

Norsk Viseforum

Sum eiendeler

Sum omløpsmidler

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

Omløpsmidler

Eiendeler

2

Note

Norsk Viseforum

Balanse

Side 3

1 150 813

1 150 813

849 864
849 864

1 018 934

129 993
1 886
131 879

2016

601 406

230 276
18 181
248 457

2017

ÅRSREGNSKAP 2017

NORSK VISEFORUMS ÅRSRAPPORT 2017

Noter 2017
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Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke
antatt tap.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som
hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som
omhandles nedenfor.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet
forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett
klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge
kriterier lagt til grunn.

Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for
varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas
i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og reglene for små foretak. Det er
utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Regnskapsprinsipper

Norsk Viseforum
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Noter 2017

Daglig
leder
498 813
5 496

Pr. 01.012017
Årets resultat
Pr 31.12.2017

Note 3 Egenkapital

Skattetrekksmidler

Egenkapital
464 684
-24 655
440 029

2017
kr. 116 444

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2017 utgjør kr 13 750.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 9 000.Beløp er inkludert mva.

Note 2 Bundne bankinnskudd

2016
711 820
105 249
32 415
7 797
857 280

BedriftsStyre
forsamling
8 000

2017
667 587
115 211
32 970
2 287
818 056

Pensjonsforpliktelser
Foreningen har en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk
tjenestepensjon.

Ytelser til ledende personer
Lønn
Annen godtgjørelse

Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum
I tillegg er kr 114 337 i lønnskostnad belastet
prosjekter.
Gjennomsnittlig antall årsverk: 1,5

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Norsk Viseforum

Sum

Norsk Viseakademi
Prøysen tel byen
Tilskudd regioner
Kulturelt utviklingsprosjekt Hordaland
Nordisk konferanse for visefestivaler
Prosjekt Smia
Medlemsregister
Videref. tilskudd Frifond org.
Videref. tilskudd Frifond Komp. og aktivitet
Pedagogisk utviklingsprosjekt
prosjekt Ny profil

Note 4 Prosjektkostnader og videreformidlede tilskudd

Norsk Viseforum

1 317 769

40 000
61 969

2017
35 445
158 285
40 000
138 607
681 721
- 5 000
26 790
141 826

Noter 2017

922 853

2016
115 800
137 396
40 532
0
37 285
353 014
19 680
148 605
70 000
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ARRANGØRER, KLUBBER, LAG, FESTIVALER
ØSTNORSK VISEFORUM
Drammen Viseklubb
Drøbak musikkforum
Drøbak Viseklubb
Fyrlykta - Erik Bye Visescene
Gledessprederen
Huseby-Unga
HVA - Horten viser og annet
Immy Kultur
Josefine Visescene
Josefines Elskere
Kulturkollektivet
Låvekoret
MuLi
Naustet viseklubb
Notodden Visekor
Ohnesorg

One from the Heart
Oslo Viseklubb
Pegasus vise og lyrikklubb
Prøysen tel by´n
Quint
Rælingen Viseklubb
Sagveien 12
Sandbeckstiftelsen/Viser i Skogen
SandeXpressen
Sanglaget
Schlagermix
Skedsmo viseklubb
Skåtøy - Sangpoetenes møtested
Soon Viseklubb
Springflo
St .Helena

Stavern vise versa
Stokke DaCapo-ensemble
Tante Gerdas Scene
Tirsdagsklubben
Vestfold Ukuleleklubb
Vigga Vers- og Visevenner
Visegruppa 1881
Viseklubben BØRRE
Viseklubben Christian
Viseklubben Evert Taubes venner
Viseklubben Lars
Visekollektivet
Viser ved kanalen
Vocus viseklubb

NORDNORSK VISEFORUM
Boknakaran
Foreninga Kulturslottet
Forum for scenekunst
Geiga (tidl Kystlaget)
Hamarøy Vise - og Poesiklubb

Likholmen Musikkfront
Pila pub og kultur AS
Salangen Viseklubb Baluba
Seniorsangerne/Alta gladsang
Ungdomslaget Ulabrand

Viseklubben Saga
Viseklubben Spelt
Vreeswijk-kvartetten og vel så
det

SØRLANDET
Agder Folkemusikkarkiv
Kulturfabrikken SA
Kristiansand Vise- og Lyrikk-klubb Viktoria Viseklubb

Viser & Lyrikk i Flekkefjord

VESTNORSK VISEFORUM
Ajam Musikk Klubb
Akademiske Maur (Svanøy Viseklubb)
Bergen Viseforum
Det Viser Seg

Dyvekes viseklubb
Egersund Visefestival
Jæren Viseklubb
Stallens visevenner

Stavanger Vise- og lyrikklubb
Stavanger vise- og poesifestival
Strilen artist- og viseklubb

TRØNDELAG
Syden Musikk

Viseklubben Maja
DESIGN: VISER.NO / ØY VIND R AUSET

