Sällskapet Visans Vänner rf
medlemsbrev 3 oktober 2017
Kära visvänner!
Oktober blir en visrik månad! Knäppafton, konsert, NYA VISBOKEN (läs mer
längre fram) och bokmässa. Vi börjar med knäppafton om en vecka, temat denna
höst är OMAKA PAR, och den här gången ska vi sätta lite extra fokus på två
vismakare som lämnat oss under året, Hasse Alfredson och Barbara Helsingius.
Nya visvänner: Styrelsen har på basis av ansökan antagit
Ann Ewalds och Nikolai Kovanko som medlemmar i sällskapet. Välkomna!
Ann har i egenskap av myckelharpsspelare och svägerska till Rabbe
Nevalainen redan medverkat på några av våra konserter, och under
sommarknäppen sjöng hon också en rad visor till egen stråkmusik. Roligt med
nya instrument i vårt gäng. Nikolai å sin sida är en driven vissångare och har
redan varit med om flera knäppaftnar, och det var bara en tidsfråga när han
skulle få iväg en ansökan om medlemskap.

FREDAGSVISOR PÅ VERANDAN, Georgsgatan 31.
Mer info kommer. Vill du medverka? Tala med konsertmästarna!
Fredagen den 27 oktober klockan 19 Värd Jonna Sundberg och eventuellt en gäst.
Fredagen den 24 november klockan 19 Värdar Henrika Andersson och Henrik Huldén

HELAFTON på Brage, Kaserngatan 28
fredagen den 3 november klockan 19-23
Styrelsen har också fått tillbaka de stadfästa nya stadgarna från Patent- och registerstyrelsen. Trägen
vinner. Sist i brevet.
Tidningen VISOR nummer 10, med bl.a. ett reportage från vår sommarturné, borde landa i posten
endera dagen. En tia kostar det, och det är det värt. Vi kan inte tvinga någon, VV har alltså
prenumererat åt alla, på egen risk.
Ses på tisdag,
Maryelle Lindholm, Ordf.
PS boka in vår julfest i kalendern! Fredagen den 12 januari!

Tisdag 10 oktober kl. 19.00 KNÄPPAFTON
”Lilla Ofreden” (Winecellars), Kalevagatan 9. Ring på nedre knappen till vänster i porten.

Tema: Omaka par
Hasse Alfredson och Barbara Helsingius
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Nya Visboken

är snart här. Ombrytning pågår. Utkommer till Helsingfors bokmässa,
där Maryelle Lindholm kommer att intervjuas om boken på

Totti-scenen lördagen den 28 oktober kl 13..
Nya Visboken ges ut av förlaget Litorale i samarbete med Visans Vänner och i samråd med Porkala UF. Boken innehåller
24 visor ur fjolårets vistävling och 12 nytonsättningar av
Arvid Mörne, gjorda till Porkala UF:s Mörnedag i augusti
2016. Några visor har efterbearbetats och redigerats av upphovsmännen för att bli så bra som möjligt. Redaktörer för boken
är Maryelle Lindholm och Patrick Eriksson och i den redaktion
som svarar för urval och planering ingår bl.a. Sara Selenius, Gutte
Klingstedt, Cara Hjelt, Lasse Nybergh och Henrik Huldén. Sara Selenius har skrivit alla
noterna (ett jättejobb!) och boken formges av Rabbe Sandelin på Sandelinmedia.
Nya Visboken kommer att bli årets julklapp! Finns i bokhandeln i november, och kan
också beställas via www.litorale.fi
Här är bokens bakpärmstext:
” Nya visboken innehåller lätta noter
och text till 36 nyskrivna sånger anpassade för eget ackompanjemang på
t.ex. gitarr eller piano. Här hittar du visor av Frida Andersson, Sofia Finnilä,
Lasse von Hertzen, Carita Holmström,
Henrik Huldén, Jonas Koivumäki, Sara
Selenius, Peter Sjöblom, Tobias Zilliacus och många fler.
En härlig bok för den poesi- och musikintresserade, för visvännen och visartisten, för musikundervisning och sångglädje. Visor om kärlek och natur, stämningsfulla visor, roliga visor, vaggvisor, en perfekt present för den som sjunger och läser. Urvalet bygger på den tävling som Sällskapet Visans Vänner i Helsingfors arrangerade år 2016. I boken ingår också ett dussin nytonsatta dikter av poeten Arvid Mörne (1876-1946). ”
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Sedan senast
Klicka för att se Jonna Sundbergs BILDER FRÅN SOMMARTURNÉN ”Jo nej, myky visor”
SOMMARKNÄPPAFTON. Tisdagen den 13 juni träffades vi ombord på Tove och Rabbe
Nevalainens båt s/y Cantina på HSS, och vi var 13 personer: Francesca Eriksson med sonen Viktor,
Ann Ewalds, Calle Fuhrmann, Cara Hjelt, Barbara Huldén, Henrik Huldén, Jonas Koivumäki, Rabbe
Nevalainen, Jonna Sundberg, Madde Wickström-Karma, Bosse Österberg och Kalle Österlund. Temat
ar JAG VILL LÅNGT BORT! och vi sjöng
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Rabbe
Jonas K
Jonna S & Jonas K
Cara Hjelt
Bosse Österberg
Henrik Huldén
Ann Ewalds
Ann Ewalds
Ann Ewalds
Ann Ewalds
Rabbe Nevalainen & Ann E
Calle Fuhrmann
Madeleine Wickström-Karma
Madeleine Wickström-Karma
Jonna S & Jonas K
Kalle Österlund
Kalle Österlund
Jonna S & Jonas K

Flickan I Havanna
Balladen om Ernst Georg Johansson
Deirdres samba
Flickan i trädet
Kejsarinnan utav Kina
Kupé-vals
Sarvsalövisan
Tallas Kalles vals
Elmers polka
Pappa varför det?
Midsommarnattsvals
It’s A Long Way To Tipperary
Old Virginia
Regn
Dalarna från ovan
Nordsjön
Sommarns sista dag
Tytöt ei soita kitaraa

Evert Taube
Orup
C.B.de Hollanda- Cornelis
Fritz Sjöström
Bosse Österberg
Alf Hambe
trad
trad

Martin Nilsson
Paula Vesala

September månads knäppafton hölls den 12.9 på Lilla Ofreden. Foto här. Rapport kommer senare.
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Stadgar för Sällskapet Visans Vänner rf
Godkända av föreningens styrelse 9.9.2014
och av årsmötet den 10 mars 2015

1.

Föreningens namn är Sällskapet Visans Vänner, nedan benämnt Sällskapet, dess hemort är Helsingfors.
Sällskapet är svenskspråkigt och partipolitiskt obundet.

2. Syfte enligt stadgarna från år 1945: "Sällskapet vill framföra Visan vid klang av lutor och guitarrer, undantagsvis även med andra instrument, samt ge henne konstnärlig ans och vård ävensom i övrigt eftersträva, att Visan måtte bliva en allt högre skattad tillgång i landets kulturliv. Inom Sällskapet må lyriska
dikter uppläsas".
För att förverkliga detta syfte ordnar Sällskapet interna träffar samt konserter, kurser, turnéer, fester
och andra dylika evenemang, samlar och utger vismaterial samt deltar i kulturlivet på olika sätt. Sällskapet vill också sprida viskonst och intresse för visor i alla åldersgrupper.

3. Sällskapets medlemskår omfattar:
Ordinarie medlemmar
Varje visintresserad person som sjunger visor, kan på egen begäran på beslut av
styrelsen (2/3 majoritet) godkännas som medlem i Sällskapet. Endast i undantagsfall kan person, som inte själv utför ackompanjemanget, komma i fråga som medlem.
Hedersmedlemmar
En hedersmedlem inkallas på framställning av styrelsen, ifall minst två tredjedelar
(2/3) av sammankallat mötes röstberättigade medlemmar omfattar förslaget. Hedersmedlemmar betalar ingen medlemsavgift.
Konstnärsmedlemmar
Till konstnärsmedlem kan ett årsmöte på förslag av styrelsen kalla konstnär, vilkens gärning eller verksamhet till fromma för den konstart Sällskapet omhuldar,
är av den art, att en sådan utmärkelse kan anses vara påkallad eller gagna Sällskapets syften.

Utländska medlemmar
Till utländsk medlem kan av ordinarie medlem föreslås sådan person, som på
förtjänstfullt sätt verkat Sällskapet till fromma, genom framställning till styrelsen,
som med minst 2/3 majoritet bör omfatta förslaget.

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom skriftlig anmälan hos styrelsen eller dess ordförande eller genom att anmäla om utträde vid föreningsmöte. Styrelsen kan utesluta medlem som med
sin verksamhet har motverkat sällskapets syften eller skadat sällskapet eller som under två på varandra
följande år underlåtit att betala fastställd medlemsavgift.
4. Sällskapets ledning utgörs av en styrelse, som väljs på årsmötet för ett år i sänder och som består av ordförande, 4-6 ledamöter samt 2 suppleanter
Styrelsen väljer inom sig viceordförande samt utser inom eller utom styrelsen sekreterare, skattmästare
och andra behövliga funktionärer.
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Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då denna är förhindrad, på kallelse av viceordförande, eller då minst 2 styrelsemedlemmar så kräver.
Styrelsen är beslutför då minst hälften av styrelsen, ordförande eller viceordförande inkluderad, är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Faller rösterna lika avgör ordförandes röst, Infaller lika röstetal vid val avgör lotten.
5.

Sällskapets namn tecknas av ordförande och viceordförande tillsammans eller endera av dem med annan styrelseledamot eller skattmästaren.

6. Sällskapets räkenskapsperiod är ett kalenderår
Bokslutet jämte nödvändiga handlingar bör överlämnas åt verksamhetsgranskarna minst två veckor före
årsmötet och verksamhetsgranskarna ska återställa bokslutet jämte revisionsberättelse åt styrelsen
minst två dagar före årsmötet.
7.

Sällskapets beslutanderätt utövas vid årsmötet samt vid extra föreningsmöten under verksamhetsårets
förlopp.
Till möten och andra sammankomster sammankallas Sällskapets medlemmar genom epost eller textmeddelande till medlemmarna senast 7 dagar före mötet.
För fattande av beslut krävs enkel röstövervikt. Vid lika röstetal avgör mötesordförandes röst. Infaller
lika röstetal vid val avgör lotten.
Rösträtt vid sällskapets möte har varje ordinarie medlem och inhemsk hedersmedlem i Sällskapet, varje
medlem en röst.

8. Sällskapets ordinarie årsmöte hålls årligen på en av styrelsen bestämd dag under tiden januari-april.
Extra föreningsmöte skall hållas då årsmötet så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl härtill
eller då minst en tiondedel (1/10) av Sällskapets röstberättigade medlemmar skriftligen fordrar detta av
styrelsen för ett speciellt angivet ärende.
Vid Sällskapets ordinarie årsmöte behandlas följande ärenden:
Mötet öppnas
Val av mötesordförande, protokollförare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
Föredragningslistan för mötet godkänns
Bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande framläggs
Mötet beslutar om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet
Verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgifternas storlek fastställs
Mötet väljer ordförande och övriga medlemmar i styrelsen (4-6) och två suppleanter.
Mötet väljer två verksamhetsgranskare och en suppleant för dessa
Mötet behandlar övriga i kallelsen nämnda ärenden
Mötet avslutas
Om en ordinarie medlem vill att ett ärende skall behandlas vid Sällskapets årsmöte skall detta
skriftligen meddelas i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

9. Styrelsen ska styra och leda sällskapets verksamhet enligt den av årsmötet godkända verksamhetsplanen på ett sätt som så väl som möjligt gynnar både medlemmarnas aktivitet och sällskapets syften.
Styrelsen ansvarar också för att sällskapets interna och externa kommunikation är målmedveten och
motsvarar sällskapets syften.
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10. Publika uppträdanden i Sällskapets namn bör behandlas av styrelsen i varje enskilt fall.
11. Tal må icke hållas i vidare mån än som kortfattad beledsagning till visa eller dikt som framsäges.
Ordförande, eller vid hans förfall viceordförande respektive klubbmästare får ändå för särskilda fall bevilja dispens från denna sunda regel.
12. Sällskapet kan, på sätt styrelsen finner lämpligt, söka anknytning till och samarbete med likartade sammanslutningar såväl inom som utom landet.
13. Till fullföljande av Sällskapets syften och strävanden bör pengar målmedvetet insamlas
14. Förslag till ändring av dessa stadgar, ska skriftligen inlämnas till styrelsen och vid följande Sällskapets
årsmöte presenteras, diskuteras och godkännas samt bordläggas för att behandlas på följande årsmöte.
Erhålls härvid en röstövervikt på tre fjärdedelar (3/4) har förslaget vunnit godkännande.
15. Beslut om upplösning av Sällskapet bör fattas vid två på varandra följande årsmöten. Besluten bör på
vartdera mötet omfattas med minst tre fjärdedelar (3/4) av de vid mötet närvarande röstberättigade
medlemmarnas röster. Beträffande ärendet bör styrelsen meddela medlemmarna härom i kallelsen.
Sällskapets tillgångar och arkiv skall efter upplösning tillfalla Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f.,
eller, om denna institution inte mera existerar, annan motsvarande svenskspråkig registrerad sammanslutning som har förutsättningar att disponera över kvarlåtenskapen på ett sätt som överensstämmer
med Sällskapets syften.
16. I övrigt gäller lagen den 1 januari 1990 om föreningar till efterrättelse.
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