
 Verksamhetsberättelse för år 2015 för Visans Vänner i Båstad 
 
Visans Vänner i Båstad (grundad  1995-09-29) har efter årsmötet 2015-02-15 haft 
följande styrelse: Marianne Eriksson-Mjöberg ordf, Evy Roos v.ordf, konsertansvarig, 
Kurt Wijkmark sekreterare, Mirja Ljungkvist  kassör, Lena Gavuzzi ledamot, Käthe 
Juhl ledamot, Dan Eriksson suppleant, Ingegerd Sundell suppleant, Laila Torkildsen 
suppleant. Bokföring sköts av Gun Hedrén. Hemsidan har förtjänstfullt underhållits 
av hemsideansvarig (Stig-Arne Sköldberg) tom 151130. Mette Mjöberg är 
hemsideansvarig from dec 2015. 
 
Föreningen har haft en visträff i Förslöv (20 deltagare) och 8 visträffar i Båstad. Fyra 
möten var visträffar i BBSS stuga och fyra möten var Viscafé på Café Continental. 
Mötena har samlat ca 12-48 deltagare. Vid visträff i januari sjöng gästartist Gunnar 
Törngren (Skövde) och publikrekord (48 personer) noterades! Antalet medlemmar var 
58 vid årets utgång. I april ordnades en-dags sångkurs i Båstad med sångpedagog 
Adriana Grönberg. Fem personer deltog i kursen som var mycket uppskattad. 
 
15 mars ordnades i samarbete med Dragspelsföreningen Engladraget vårkonsert i 
Biblioteket i Ängelholm (Visans dag i Norden) med eftersits. Ca 60 personer 
samlades till konserten ca 20 till eftersitsen. Höstkonserten er-sattes av Viscafé på 
Café Continental. Fem medlemmar i föreningen deltog i Nordvisas träff i SÄRÖ 
november 2015. 
 
13 juni firades föreningens 20-årsjubileum med jubileumskonsert med inbjudna 
trubadurer från Halmstad, Helsingborg, Karlshamn, Vasa. På kvällen intogs 
festmiddag på församlingshemmet i Båstad med 40-talet deltagare. Under 
verksamhetsåret hölls 8 protokollförda styrelsemöten. Föreningen har tacksamt 
mottagit sponsorbidrag från lokala företag. Vi har ett gott samarbete med 
Kulturförvaltningen i Båstad kommun och studie-förbundet Studiefrämjandet. 
Föreningens ekonomi är god och redovisas separat. Skriftliga rapporter finns 
tillgängliga på årsmötet. År 2016 planeras visträffar, ibland med gästartister. 
Planering för ny CD pågår. Styrelsen tackar gamla och nya medlemmar för trevlig 
samvaro och gott stöd. 
 
 Båstad 2016-02-28   
 
Marianne Eriksson-Mjöberg, Evy Roos, Käthe Juhl, Lena Gavuzzi  Mirja Ljungkvist, 
Kurt Wijkmark, Laila Torkildsen , Dan Eriksson, Ingegerd Sundell 


