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Det har vært avholdt kun 3 fysiske styremøter (16.09.2021 / 21.09.2021 / 05.10.2021) i 2021 pga.
Corona restriksjoner. Det ble også avholdt 7 styremøter på Zoom: 04.01 / 19.01 / 03.03 / 06.04 /
11.05 / 07.06 / 23.08 / 16.09. Som man ser så økte de fysiske styremøtene utover høsten da landet
sakte åpnet opp og vi kunne starte litt aktiviteter igjen. Fra mai 2021 ba Per-Arne Brunvoll om
permisjon som styreleder i viseklubben og Tatjana Johansen trådte inn som konstituerende
styreleder frem til årsmøte ble avholdt 15.09.21.
Viseklubben har totalt avholdt 11 arrangementer for medlemmer og konserter i 2021:
Musikkquiz
Musikkquiz
Musikkquiz
Årsmøte SKV
Høstvisekveld m/allsang
Låtskriververksted
Åpen mikrofon
Musikalsk /Sosial happening
Låtskriververksted
Julevisekveld m/allsang
Låtskriververksted (zoom)

Zoom
Zoom
Zoom
Kulturpuben
Kulturpuben
Viseloftet
Kulturpuben
Viseloftet
Viseloftet
Kulturpuben
Viseloftet

16 mars 2021
20 april 2021
1 juni 2021
15. september 2021
29.september 2021
6.oktober 2021
13.oktober 2021
2.november 2021
3.november 2021
1.desember 2021
8.desember 2021

Andre arrangementer flere av medlemmene i SVK har deltatt på er:
Østnorsk viseforum (nettarr.)
Østnorsk viseforum årsmøte

Live streaming
Nettarr.

Festival (Ytre Enebakk / Danmark og Kjell Hovde)
Visetreff
Hadeland

18/25. mars 2021
27. april 2021

5. juni 2021
12 – 14 november 2021

Avlyste arrangementer:
Juleavslutning
Åpen mikrofon

Viseloftet
Kulturpuben
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7 desember 2021
15 desember 2021

Oppdrag på institusjoner:
I 2021 ble det ingen opptredener på kommunale institusjoner under «Den kulturelle spaserstokken».
Ukentlige tirsdagsøvelser:
Vanligvis møtes klubbens aktive medlemmer hver tirsdag for samspill og forberedelse til ulike
arrangementer og opptredener. I 2021 ble det lite øvingsaktivitet på grunn av koronarestriksjonene.
Men utover høsten tok det seg opp og vi hadde øvelser og forberedelser til 2 konserter nemlig
Høstvisekveld og Julevisekveld m/allsang.
Musikkquiz på Zoom:
På grunn av de strenge koronarestriksjonene i Lillestrøm og omegn ønsket styret å skape et
møtepunkt der medlemmer kunne møtes på nett. Så i juni 2020 startet man opp med musikkquiz’er
på Zoom. Vinneren av quiz’n fikk en premie fra Morgenlevering og var også ansvarlig for å lage ny
quiz. Man arrangerte 3 musikkquiz i 2021.
Gitar-/sangkurs:
I 2021 er det ikke avholdt gitarkurs på viseloftet grunnet Corona situasjonen.
Låtskriververksted:
Utover høsten er det arrangert 3 låtskriververksteder med godt oppmøte og stor interesse.
Man har bl.a. hatt besøk av flere deltakere, som ikke er medlemmer, men som har vist interesse for å
bli det. Man tenker seg at det er viktig møtepunkt for viseklubben både som et sted for utvikling av
låtskrivere i viseklubben med også mht. rekruttering
Radioprogram om SVK i Ordentlig Radio (OR):
Våren / sommeren 2021 laget viseklubben et radioprogram om SVK i samarbeid med OR. Prosjektet
besto av Ragnhild Pehrson (produsent) i samarbeid med Tatjana Johansen (prosjektleder SVK), Bernd
Lohse (lyd), Kari Precht Dolva (SVK historie). Medlemmer som bidro med musikk og intervjuer i
programmet var: Venche Paulsen, Bernd Lohse, Kjell Hovde, Roar Ødegård, Per-Arne Brunvoll, Hanne
Eivindsen, Odd Nordeide, Grethe Utengen, Kari Precht Dolva og Tatjana Johansen. Programmet
hadde premiere 27 september 2021 og har hatt flere repriser etter det.
Østnorsk Viseforum minifestival på eiendommen «Danmark» i Ytre Enebakk:
Denne festivalen, som ble arrangert av et av våre medlemmer Kjell Hovde, i samarbeid med ØNV
begynner å bli en tradisjon. Mange medlemmer i viseklubben pleier å delta. Den ble planlagt i en noe
begrenset utgave på grunn av koronarestriksjoner. Dato var lørdag 5. juni og arrangementet ble
annonsert. Gjennomføringen ble god med fint vær og mange fine artister på scenen.
Høsttreffet på Hadeland hotell:
Ved årsmøte i 2021 ble det bestemt at medlemmer som deltok på Høsttreffet i 2021 fikk dekket kr.
2500,- av oppholdet. Betingelsen var at de deltok på 1 et av to kurs som ble avholdt under treffet.
Det resulterte i at det var en veldig god deltakelse av medlemmer i SVK på Høsttreffet. Man kunne
velge mellom 2 kurs: Musikalsk historiefortelling og Tonesetting.
Tillitsverv i andre organisasjoner:
Per-Arne Brunvoll: styreleder i NVF. Roar Ødegård er styremedlem i ØNV og NVF. Tatjana Johansen
er styremedlem i ØNV.
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ØNV årsmøte: Flere medlemmer i SVK deltok på årsmøte i 2021 (zoom)
Landsmøte NV: Per-Arne Brunvoll, Tatjana Johansen og Roar Ødegård
Økonomi:

Kommentarer til regnskapet for Skedsmo Viseklubb 2021.
Et helt år med korona er over. Det har for SVK betydd at vi i varierende grad har klart å gjennomføre
øvinger og konserter. Når ulike grader av «koronastormen» har truffet oss, så har vi gjennomført
noen og avlyst andre aktiviteter.
Østnorsk Viseforum klarte å avholde sitt høsttreff. 15 av våre medlemmer deltok og klubben satset
litt over 27.000 kroner på dette.
Betalte medlemmer, etter rapport fra Zubarus, vårt medlemsregister, viser at vi har hatt 109
betalende medlemmer i 2021. Disse pengene kommer fra ØNV inn på vår konto i begynnelsen av
2022.
Videre har vi arrangert 2 allsangkvelder med begrenset antall publikum, på grunn av situasjonen i
samfunnet vårt. Billettinntekter for disse to konserten var kr. 4185,Vi fikk i 2021 også kr. 3500,- i arrangement tilskudd fra Lillestrøm kommune til å arrangere Åpen
Mikrofon og Julevisekveld m/allsang. Man søkte spesifikt om støtte til lydtekniker.
SVK har mottatt driftstilskudd fra Lillestrøm kommune på kr. 20.000,-. Kjærkomne penger til driften
vår. Bare husleien for Viseloftet kommer på 24.600 kroner for 2021. Moms-refusjon i år ble på kr.
11.037,-.
Vi fikk innvilget støtte til å arrangere workshop i musikalsk formidling m/Lina Teir i samarbeid med
Drammen Viseklubb og Horten Viser og Annet fra Norsk Viseforum kr. 10 000,- og Østnorsk
Viseforum kr. 3000. Denne støtten er betalt inn til vår kto. I 2021. Kurset arrangeres 19.03.2022 på
Union Scene, Mutisal 1 i Drammen.
Totalt har vi gått med et lite underskudd i år, kr. 1729,39. Det gir oss en status på kontoen på
182.765,56 kroner per 31.12.21.
Anders O. Brunes
kasserer
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Lokalitet:
Klubben har sitt øvingsrom på loftet på Kulturpuben referert til som “Viseloftet”. På grunn av
koronarestriksjoner og rommets størrelse har det vært lite aktivitet på øvingsrommet dette året men
aktivitetene tok seg godt opp utover høsten.
Medlemmer:
Lite tilfang av nye medlemmer på grunn av mindre aktiviteter, men har pr. 31.12 21 - 109 betalende
medlemmer..
Lillestrøm 23.03.2022
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