Innkalling til a rsmøte i Skedsmo Viseklubb 2017
Sted:
Tid:

Kirkegata 4, Lillestrøm
14.2.2017 Kl. 19:00

Styret i Skedsmo Viseklubb innkaller medlemmene til årsmøte tirsdag 14.2.2017.
Følgende saker vil behandles i møtet:
1. Åpning av årsmøtet
a. Registrering av fremmøtte
b. Valg av møteleder og referent
c. Merknader til innkallingen
2. Behandling av Årsberetning 2016
3. Behandling av regnskapet for 2016
a. Revisors erklæring fremlegges i møtet
b. Gjennomgang og godkjenning av revidert regnskap
4. Handlingsplan for 2017
5. Reduksjon av medlemskontingenten
Forslag: Medlemskontingenten settes til kr 100
6. Godtgjørelse til styrets leder
7. Forslag til vedtektsendringer
8. Valg til styret
a. Innstilling fra valgkomiteen
b. Valg
9. Valg av revisor
10. Valg av valgkomité
11. Behandling av eventuelle innkomne forslag
Medlemmer kan sende styret forslag til andre saker som ønskes behandlet på årsmøtet - jfr pkt 7 over.
Slike forslag må være styret i hende mandag 7.2.2017
Vedlegg






Til sak 2:
Til sak 3:
Til sak 4:
Til sak 6:
Til sak 7:

Årsberetning for 2016
Regnskapsoversikt for 2016
Handlingsplan 2017
Godtgjørelse til styrets leder
Forslag til vedtektsendring, saksnotat
Nye vedtekter som foreslått

Lillestrøm 31.1. 2017
Styret i Skedsmo Viseklubb

Årsberetning for Skedsmo Viseklubb 20L6
Styret:
Leder

Per-Arne Brunvoll

Kasserer

BjØrn Eggen
Kathrine Liland
Jan Nossen og Ditlev Marken

Sekretær

Styremedlemmer

Valgkomite:

Revisor:

Kari Precht Dolva og Gry Thorsen

Venche Paulsen

Det har vært avholdt fem styrem øter i 2016.
Kf u

bben har gjennomf ørt
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ordinære arra ngementer/opptredener:

Løvetannblues

Kulturpu ben

20. januar

Køntri>-viser med allsang
Måsan aktivitetssenter,
åpningskonsert
Åpen mikrofon
Åpen mikrofon
Visekveld med Korille og
Mio Trio
Visekveld med allsang
Opptreden på Tertitten

Kulturpuben
Kulturpuben

L6. mars
18. mars

Kultu rpuben

13. april
11. mai
25. mai

Sørumsand

12. juni

Byfesten

Kulturpuben

16. juni

Seniordagen, Ku nstforeningen
Opptreden på Måsan
a ktivitetssenter
Opptreden på Tertitten
Viser på tvers - Scene 5
Opptreden på Husebymarkedet
Visekveld med allsang
Åpen mikrofon

Brogata 2
Måsan aktivitetssenter

23. juni

<

Måsan, Norsk Folkehjelp

Foreningen Norden Jesshei m,
Nordiske viser
Visekveld med koret Fermate
Åpen mikrofon
Julevisekveld med allsang

Kultu rpuben

Kulturpuben
Ku

lturpuben

9.

juni

17. juni

Husebymarkedet
Kulturpuben
Kulturpuben
Måsan aktivitetssenter
Kreti & Pleti, Jessheim

28. august
31. august
4. september
21. september
12. oktober
13. oktober
19. oktober

Kulturpuben
Ku lturpuben
Ku lturpuben

26. oktober
16. november
8. desember

SØrumsand

LillestrØm kultursenter

I tillegg er det gjennomført 21 opptredener på kommunale institusjoner under <Den kulturelle
spaserstokken>:
26.Ot - t7 .05 - 23.08 - Ot.tO - L4.r2
Stalsberg B&B:
28.0t - 17 .05 - 25.08 - Ot.tO - L4.r2
Lillestrøm B&B:
28.0L - 17 .Os - 23.08 - 2s.08 - O1,.rO - r4.L2
Skedsmotun B&B:
26.01- 17 .Os - 23.08 - 01,.10 - t4.r2
Åråsveien B&O:

- /zvenle virer

Syng

for livet

Oppdrag gjennom Skedsmo folkeakademi for gjennomføring av allsang på Skedsmotun bo- og

behandlingshjem: 2. oktober og20. november
Arrangementer for medlemmer:
Kulturpuben
Medlemsmøte
Kulturpuben
Årsmøte
Kulturpuben
Medlemsmøte
gjestegård
Gavelstad
høsttreff
viseforum
Østnorsk
julea
Skedsmokorset
nternt
rra ngement
I

12. januar
16. februar
1-6. august
2L. -23. oktober

9. desember

Ukentlig klubbøvelse
Klubbens aktive medlemmer møtes hver tirsdag for samspill og forberedelse til ulike arrangementer
og opptredener.
Gitar-/sangkurs:
Klubben har gjennom hele 20L6 tilbudt gitarkurs på tirsdager kl. 17:00 - l-8:30, i forkant av den
ordinære klubbøvelsen. Fire - seks deltakere møter regelmessig på dette tilbudet.
Låtskriververksted:
Skriveverksted der medlemmene kan gi hverandre inspirasjon og tilbakemeldinger på egenprodusert
materiale. En onsdag per måned med 8 - 1"4 deltakere per gang. Tilbud med oppstart i 2013 som har
hatt et jevnt tilfang av nye deltakere. Tilbudet har også generert flere nye medlemmer til
viseklubben. Deltakerne har blant annet jobbet mot framføring av eget materiale på Åpen mikrofon,
samt sendt inn bidrag til tekstkonkurransen på viser.no.
Østnorsk Viseforum mini-festival på eiendommen <<Danmark> i Ytre Enebakk
Skedsmo viseklubb deltok på og var teknisk ansvarlig for, en visefestival som ble arrangert av ØNV
helgen 3. til 5. juni. De 50-60 deltakerne fikk oppleve flott og engasjerende visesang og samvær i
fantastiske omgivelser og nydelig, varmt sommervær.

Quint
Skedsmo viseklubb har et nært samarbeid med ungdomsgruppen Quint, som består av ungdom
under 25 år. Medlemmene i Quint bidrar aktivt under Åpen mikrofon og flere deltok på Viser ved

kanalen 2016.

Åpen Scene/Åpen mikrofon:
Nytt fra og med høsten 2015 var Åpen Scene på Kulturpuben. Disse arrangementene fortsetter
tiltrekke seg deltakere fra klubben og fra fjern og nær og ble i 2016 arrangert fire ganger.

å

Organisasjoner hvor viseklubben er medlem:
Norsk Viseforum / Østnorsk Viseforum (ØNV), Skedsmo musikkråd, Gamle Lillestrøm og Nordvisa.

[evenle vter
Andre aktiviteter:
SVK Låtskriverseminar Per-Arne Brunvoll, Tatjana <Vega>

Hansen, 5.-7.

februar

Ole Martin Kolbjørnshus, Knut Thomas Solenby,

m/lngvar Hovland

Toril Tørmoen, Anne Sofie Halstvedt,
Berit Schippers, Per Erik Gundersen,
Rune Otto Nielsen, Odd Nordeide
Per-Arne Brunvoll, Roy Erik Hansen,
Berit Schippers, Knut Thomas Solenby,
Liv Kolsrud, Per-Erik Gundersen,
Ole Martin Kolbjørnshus, Odd Nordeiede,
Anne Sofie Halstvedt

26.-28. februar

ØNV årsmøte

Per-Arne Brunvoll, Bjørn Eggen,
Roy Erik Hansen, Knut Thomas Solenby,
Ole Martin Kolbjørnshus

28. februar

Landsmøte NVF

Per-Arne Brunvoll og Ole Martin Kolbjørnshus 9. - 10. april

Viser ved kanalen

Per-Arne Brunvoll og Kjell

ØNV Akkordseminar

m/Audun Molde

Hovde

Hansen,

Øttlv t-åtstriversemina r Per-Arne Brunvoll, Roy Erik
Berit Schippers, Liv Kolsrud,
m/lngvar Hovland,
Per-Erik Gundersen, Knut Thomas Solenby,
Jon lvar Bye og
Grete Utengen, Rune Otto Nielsen,
Håvard Rem
Odd Nordeide, Hans-Olav Gammelsrud,
Tatjana <Vega> Hansen

17.

-

18.

juni

26.-28. august

Tillitsverv i andre organisasjoner:
Per-Arne Brunvoll og BjØrn Eggen er henholdsvis leder og medlem av styret i øNV. Per-Arne Brunvoll
sitter i styret til Norsk viseforum og deltar i arbeidsutvalget her.
Økonomi:
Skedsmo Viseklubb har gjennom de senere år etablert en sunn økonomi ut fra aktivitetsbaserte
inntekter fra vår virksomhet i nærområdene. Økonomien setter klubben i stand til å være med å
videreutvikle medlemmene innen levende viseformidling samt bistå med riktig utstyr og kjøp av
tjenester for lydproduksjon etc.
For 2OL6 viser regnskapet et underskudd på i underkant av 15.000 kroner. Korrigert

for

periodiseringer gikk klubbens drift i tilnærmet balanse i 2016.
Skedsmo Visekl u bb

ha

r en tilfredsstillende ka pita lreserve.

Lokalitet:
Klubben har sitt øvingsrom på Kulturpuben. Rommet og husleia deles med en gruppe malere som
bruker rommet i hovedsak på formiddagen. Viseklubben disponerer rommet på kveldstid tirsdager
og onsdager.

M
(zvenle vter

Medlemmer:
SVK har fått 10 nye, registrerte medlemmer i 2016.

LiIIestrøm 3t.0L.20L7
For styret i Skedsmo Viseklubb

Kathrine

Per-Arne Brunvoll
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Ditlev Marken
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Handlingsplan for Skedsmo Viseklubb 2017
Innledning
Framføring og spredning av visa som sjanger handler mye om å skape et finstemt samspill mellom
utøver og den som lytter. Det er denne opplevde nærheten som på mange måter skiller visa fra andre
musikalske uttrykk. Teksten står sentralt. Flere vil kanskje også mene at det ofte er den mer
neddempete eller «naken» innrammingen som gir visa sitt særpreg. Erfaringsmessig har det likevel
liten hensikt å putte musikalske uttrykk inn i «båser». Styret i SVK baserer seg på en vid definisjon av
visa og arbeider ut fra visjonen om å skape lytterglede med tanke på å videreutvikle sjangeren og
rekruttere nye medlemmer.
Handlingsplanen for 2017 er rettet inn mot tiltak som kan bidra til at våre medlemmer får utvikle seg
som viseutøvere. Målet er at stadig flere skal oppleve at visa eller sangen berører og skaper glede.
Dette gjelder uansett nivå. Det vesentlige er at utviklingen skjer sammen med andre. Læring oppnås
best gjennom konstruktive tilbakemeldinger, felles refleksjon og trening rundt tekst (låtskriving),
akkompagnement (akkordprogresjon) og framføring (formidling).
Skedsmo Viseklubb sin handlingsplan tar hensyn til satsningsområder i Østnorsk Viseforum sin
handlingsplan og Norsk Viseforum sin strategiplan.
I 2017 satser SVK på følgende kompetansetiltak, arrangementer og prosjekter
1) # Øving og opplæringsvirksomhet
a) Fellesøving tirsdager kl. 18:30 – 21:00
Sted: Kulturpuben i Lillestrøm, 3. etg «loftet».
b) Gitar- og formidlingskurs tirsdager kl. 17:00 – 18:30.

Sted: Kulturpuben i Lillestrøm, 3. etg «loftet».
c) Låtskriververksted hver andre onsdag i måneden

Sted: Kulturpuben i Lillestrøm, 3. etg «loftet».
d) Sceneopptreden og formidling
Sted: Sanner hotell, Gran 28.-30. april
Fra fredag kveld til søndag lunsj, plass til 20 deltakere (subsidiert).

2) # Planlagte oppdrag, arrangementer og prosjekter

a) Den kulturelle spaserstokken
Oppdrag gjennom kommunen for gjennomføre allsang på fire bo- og behandlingshjem
i Skedsmo kommune vår og høst 2017.
b) Syng for livet
Oppdrag gjennom Skedsmo Folkeakademi for gjennomføre allsang på Skedsmotun
bo- og behandlingshjem vår og høst 2017.
c) Deltakelse på Husebymarkedet
Sted: Skedsmokorset, i sammenheng med Huseby Harvest første helgen i september.
d) Visekveld med allsang
Sted: Kulturpuben i Lillestrøm, to ganger i halvåret.
e) Åpen Mikrofon
Sted: Kulturpuben i Lillestrøm, to ganger i halvåret.
f)

Samarbeidsarrangement m/ kor
Sted: Kulturpuben i Lillestrøm, høsten 2017.

g) Løpende forespørsler fra lag og foreninger
Skedsmo Viseklubb tilstreber å imøtekomme alle henvendelser om oppdrag fra
foreninger og lag, Kulturpuben, Byfesten og andre.
h) Bob Dylan-maraton
Sted: Lillestrøm Kultursenter, i begynnelsen av mai (i samarbeid med Vintermyggen)
eller høsten 2017 (i samarbeid med Kultursenteret).
Skedsmo Viseklubb ønsker å med dette arrangementet å samle grupper og
enkeltpersoner på Romerike for å hedre Nobelprisvinneren i litteratur 2016 .

3) # Administrasjon

a) Registrering av øvings- og kursaktivitet
Alle aktiviteter knyttet til øving skal som tidligere år registreres i Kursadmin / VOmidler.
b) Elektronisk medlemsregistreringssystem

Styret vil legge til rette for elektronisk medlemsregister gjennom tilgang til
Zubarus.com
c) Tilskuddsordninger
Styret skal skaffe seg mer oversikt over ulike tilskudd- og stipendordninger og i større
grad systematisere egne søknadsprosedyrer.

d) TONO-registrering

Styret skal legge til rette for at alle framføringer i regi av viseklubben skal
rapporteres inn til TONO.

Lillestrøm, 31.01.2017
Styret i Skedsmo Viseklubb
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Godtgjørelse til styrets leder
Skedsmo Viseklubb er i sterk utvikling og har et økende aktivitetsnivå. Vi har utviklet et nært
samarbeid med kommunen og organisasjoner i området om å bringe visesang ut til ulike
grupper. Vi har utviklet større bredde og variasjon i virksomheten herunder aktiviteter som
stimulerer yngre viseutøvere. Klubben har en betydelig satsning på kompetanseheving og
videreutvikling hos medlemmene. Skedsmo Viseklubb har opparbeidet en sterk posisjon
innenfor Norsk Viseforum og Østnorsk Viseforum gjennom de senere år. Skedsmo Viseklubbs
styreleder er styreleder i ØNV og styremedlem i NVF.
I erkjennelse av at ledelse og utvikling av Skedsmo viseklubb krever vesentlig mer og
kompetent innsats enn tidligere, ønsker styret å sikre en fortsatt kompetent
styrelederfunksjon ved å godtgjøre styrets leder med kr 10.000 i året.
Skedsmo Viseklubb søker årlig om administrasjonsstøtte fra Skedsmo kommune gjennom
Skedsmo Musikkråd. Støttenivået varierer noe, men i 2016 utgjorde administrasjonsstøtten
kr 27 400. Etter vår vurdering vil den foreslåtte godtgjørelsen til styrets leder stå i rimelig
forhold til nivået på administrasjonsstøtten klubben kan oppnå.
Forslag:
Styrets leder godtgjøres med kr. 10.000,- i året.

Lillestrøm 31.1.2017
Styret i Skedsmo Viseklubb
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Forslag til vedtektsendringer
Hensikten med endringsforslaget er å oppdatere vedtektene i tråd med den utviklingen
Skedsmo viseklubb faktisk har vært gjennom de senere år. Blant annet har klubben
gjennomført en betydelig satsning på kompetanseheving og videreutvikling. Samtidig har det
samlede omfanget av virksomheten økt vesentlig. Samlet sett krever utviklingen av Skedsmo
viseklubb økte ressurser på administrasjon og ledelse.
Forslag til endringer i vedtektene:
Avsnitt: FORMÅL OG VIRKSOMHET endres til separate avsnitt:

F ORMÅL
Skedsmo Viseklubb har som formål å skape gode sangopplevelser for medlemmer og
andre gjennom å arrangere og delta i arrangementer hvor sang og musikk er sentrale
innslag.
Skedsmo Viseklubb skal videreutvikle sin virksomhet gjennom å stimulere
medlemmene til læring og delta i andre visemiljøer.

V IRKSOMHET
Klubben kommer sammen på regulær basis for å øve og utøve visesang i fellesskap og
forberede ulike arrangementer og oppdrag. Klubben kan også drive
opplæringsvirksomhet for medlemmer.
Skedsmo Viseklubb arrangerer egne visekvelder mv rettet mot medlemmer og andre.
Styret kan fastsette inngangspris, eventuelt differensiert iht medlemskap oa.
Alle medlemmer skal oppfordres til å delta aktivt på de regulære øvingskveldene,
klubbens visekvelder samt ulike utviklingstiltak.
Skedsmo Viseklubb kan også inngå avtaler om honorerte oppdrag fra ulike
organisasjoner og virksomheter. Styret bestemmer hvordan slike oppdrag skal
bemannes og gjennomføres. Det betales ikke honorar til medlemmer for opptreden i
klubbens regi.

1

Avsnitt: MEDLEMMER
nytt tredje avsnitt
siste linje er flyttet til avsnitt «VIRKSOMHET»

M EDLEMMER
Skedsmo Viseklubb er åpen for alle som er interessert i viser.
Medlemmer betaler en årsavgift fastsatt av Årsmøtet.
Styret kan fastsette medlemsfordeler i form av redusert billettpris, subsidiering av
deltakelse på seminarer mv.
I særlige tilfeller kan Årsmøtet oppnevne æresmedlemmer. Disse medlemmene
betaler ikke medlemsavgift.
Avsnitt: STYRET
Ny første linje: antallet styremedlemmer økes til 4-8

S TYRET
Klubbens virksomhet gjennom året ledes av et styre på 4-8 personer. Styrets
medlemmer velges av Årsmøtet for to år av gangen. I særskilte tilfeller kan det
avtales en funksjonstid på ett år.
Styrets leder velges av og blant styrets medlemmer. For øvrig er kasserer medlem av
styret.
Styret informerer om aktiviteter og planer, herunder innkalling til årsmøte med
årsmøtedokumentasjon, på Skedsmo Viseklubbs nettsted. Eventuelt gis informasjon
til medlemmene også på annen måte dersom det er hensiktsmessig.
Styret legger frem årsmelding og revidert regnskap til Årsmøtet.

Lillestrøm 31.1.2017
Styret i Skedsmo Viseklubb
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VEDTEKTER FOR
SKEDSMO VISEKLUBB
www.skedsmoviseklubb.no
Vedtekter som foreslått for årsmøtet 14.2.2017

Sist endret etter vedtak på Årsmøtet 14.2.2017

NAVN OG REGISTRERING
Klubbens navn er Skedsmo Viseklubb.
Stiftelsesdato: 7. 9.1972
Registrert i Enhetsregisteret: 20.11.2003
Organisasjonsnummer 980 814 238
Skedsmo Viseklubb er hjemmehørende i Skedsmo Kommune

F ORMÅL
Skedsmo Viseklubb har som formål å skape gode sangopplevelser for
medlemmer og andre gjennom å arrangere og delta i arrangementer hvor sang
og musikk er sentrale innslag.
Skedsmo Viseklubb skal videreutvikle sin virksomhet gjennom å stimulere
medlemmene til læring og delta i andre visemiljøer.

V IRKSOMHET
Klubben kommer sammen på regulær basis for å øve og utøve visesang i
fellesskap og forberede ulike arrangementer og oppdrag. Klubben kan også drive
opplæringsvirksomhet for medlemmer.
Skedsmo Viseklubb arrangerer egne visekvelder mv rettet mot medlemmer og
andre. Styret kan fastsette inngangspris, eventuelt differensiert iht medlemskap
oa.
Alle medlemmer skal oppfordres til å delta aktivt på de regulære øvingskveldene,
klubbens visekvelder samt ulike utviklingstiltak.
Skedsmo Viseklubb kan også inngå avtaler om honorerte oppdrag fra ulike
organisasjoner og virksomheter. Styret bestemmer hvordan slike oppdrag skal
bemannes og gjennomføres. Det betales ikke honorar til medlemmer for
opptreden i klubbens regi.

M EDLEMMER
Skedsmo Viseklubb er åpen for alle som er interessert i viser.
Medlemmer betaler en årsavgift fastsatt av Årsmøtet.
Styret kan fastsette medlemsfordeler i form av redusert billettpris, subsidiering
av deltakelse på seminarer mv.
I særlige tilfeller kan Årsmøtet oppnevne æresmedlemmer. Disse medlemmene
betaler ikke medlemsavgift.

S TYRET
Klubbens virksomhet gjennom året ledes av et styre på 4-8 personer. Styrets
medlemmer velges av Årsmøtet for to år av gangen. I særskilte tilfeller kan det
avtales en funksjonstid på ett år.
Styrets leder velges av og blant styrets medlemmer. For øvrig er kasserer
medlem av styret.
Styret informerer om aktiviteter og planer, herunder innkalling til årsmøte med
årsmøtedokumentasjon, på Skedsmo Viseklubbs nettsted. Eventuelt gis
informasjon til medlemmene også på annen måte dersom det er hensiktsmessig.
Styret legger frem årsmelding og revidert regnskap til Årsmøtet.

Å RSMØTET
Årsmøtet er Skedsmo Viseklubbs øverste organ og utgjøres av frammøtte,
betalende medlemmer.
Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar hvert år.
Innkalling av Årsmøtet skjer senest to uker på forhånd, primært ved at
årsmøtedokumentasjon legges ut på Skedsmo Viseklubbs nettsted.
Innmeldte saker skal være styret i hende minst en uke før Årsmøtet.
Årsmøtet skal:
Behandle regnskapet
Behandle styrets årsmelding
Behandle vedtektsendringer
Behandle innkomne saker
Velge medlemmer til styret
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Velge revisor
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles dersom styret eller 2/3 av medlemmene
krever det. Det gjelder tilsvarende frister som ved ordinært årsmøte.
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Øvrige beslutninger krever simpelt flertall.

O PPLØSNING
Klubben kan bare oppløses av Årsmøtet som også bestemmer hvordan klubbens
eiendeler skal disponeres etter oppløsning. Beslutning om oppløsning forutsetter
2/3 flertall.
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