
 

 

Verksamhetsplan RVS 2020 

 

Nedanstående verksamhetsplan avsåg vi utföra under 2020 såväl enskilt som i samverkan 
med våra samarbetspartners, sen kom Covid-19… Så vi får se tiden an i vad som kommer 
bli gjort 2020 och vad som måste skjutas på framtiden.  
 

 Vi ska verka för att stärka våra insatser inom utbildning kring visan. 
 Vi ska öka synliggörandet av visan 
 Vi vill arbeta för bättre förutsättningar för våra medlemsföreningar, våra artister och 

arrangörer  
 Vi ska fortsätta samarbetet med Kulturens Bildningsverksamhet för kursverksamhet 

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

 Vi fortsätter i MAIS för kompetensutveckling hos arrangörer. 
 Vi vill upprätthålla en god kontakt med våra medlemsföreningar med bl.a. regionala 

medlemsbesök från styrelsen i syfte att ge information, utbildning och inspiration och 
stimulera samarbete och kompetensutveckling. 

 Vi ämnar genomföra en kurs för styrelsen i jämställdhetsfrågor. Vi eftersträvar en 
jämn könsfördelning med minst 60/40 i hela vår verksamhet. Den planerade 
jämställdhetsutbildningen för styrelsen under 2019 gick inte att få till. Den är nu 
inplanerad att genomföras i september 2020. Vi har ambitionen att sedan genomföra 
liknande utbildningar för våra medlemsföreningar, troligen i samarbete med 
Kulturens Bildningsverksamhet, där vi är en medlemsorganisation.  

 Kulturens Bildningsverksamhet har på vårt uppdrag genomfört en förstudie genom 
att intervjua ett antal medlemmar i olika medlemsföreningar. Detta har resulterat i 
en omfattande rapport med identifierade behov, föreslagna utvecklingsområden och 
projektförslag. Denna välgjorda rapport kommer väl till användning i det 
förnyelsearbete som vi anser att förbundet behöver.     
 

 
Vi vill fortsätta leda visan in i framtiden. Vi skall vara opolitiska och sträva efter en generell 
öppenhet och attityd gentemot alla våra medlemmar, där grundläggande respekt för allas 
lika värde är en självklarhet. Även om den allra största andelen av vår medlemskår är 
amatörer vill vi stötta såväl nya som etablerade visartister i deras strävan att nå ut till 
publiken. Vi försöker bidra till att sprida utbildningsaktiviteter med fokus på visor över hela 
landet för att övervinna geografiska hinder. Under året behöver vi diskutera ingående med 
YTF vilken roll RVS ska spela för de professionella och semiprofessionella visartisterna och 
vilken roll YTF ska spela. 



Vi lever i en värld där den enskilde medborgaren förväntar sig att kunna gå in och ut i 
gemenskaper och inte "fastna" i ett sammanhang. Ett mer individualistiskt samhälle kräver 
kanske andra typer av öppna föreningar/förbund. Vi har därför tittat på möjligheten till ett 
direkt medlemskap i RVS för dem som inte hittar någon visförening på orten men som ändå 
vill vara en del av den gemenskap som ett riksförbund ger. Styrelsen kommer föreslå 
årsmötet att ändra stadgarna för att kunna erbjuda enskilt medlemskap. Vi vet att det finns 
många, speciellt unga, som sjunger visor utan att vara medlemmar i någon visförening. För 
att vi ska kunna vara angelägna för dem behöver vi bättre förstå vad de önskar och vad vi 
skulle kunna bidra med. Det finns också många orter/områden där det idag saknas 
visföreningar men där det finns vissångare som vill vara med i den gemenskap som ett 
riksförbund ger. Därför vill vi fortsätta arbeta för att öka vår geografiska spridning. 

 
RVS ser 2020 som ett år för ett genomgripande förändringsarbete av vårt arbetssätt för att 
bättre kunna gå framtiden tillmötes. Vi behöver stå på fastare grund i varför vi finns till som 
Riksförbund och till vilken nytta vi ska vara för våra medlemsföreningar. Detta avser vi jobba 
hårt med under hela 2020. Ev. överskott i kassan tänker vi därför att vi fonderar för de 
framtidsfrågor som vi kommer fram till är de väsentliga att arbeta vidare med. 
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