
ÅRSBERETNING FOR 2021 
Styrets arbeid:
Grunnet Koronasituasjonen har styrets arbeid og gjennomføring av aktiviteter også vært amputert i 
2021. Vi har likevel hatt seks styremøter (hvorav 2 fysiske og de andre på Teams) samt Årsmøtet som 
ble avholdt på Farmen i Hemnes i august (også utsatt pga smittesituasjonen). Det har vært lagt ned 
mye arbeide på å tilrettelegge for aktiviteter og tiltak som møter vår visjon på best mulig måte overfor 
medlemmene. 

Ved årsmøtet i august ble følgende styre enstemmig valgt, etter innstilling fra valgkomiteen:

HOVEDSTYRE:
Kari Meyer, leder
Bjørn Nilsen
Tom Skjeklesæther
Bjørn Kulseth
Jeff Wasserman

VARA:
Vibeke Sjøvold
Tore Blestrud
Claudia Scott
Bill Booth

Valgkomite: Bill Booth og Vibeke Sjøvold

Styret har de siste to årene jobbet aktivt for å bygge et solid fundament for foreningen. Både vedtekter, 
visjoner og strategier er under kontinuerlig vurdering, og organisasjonen er i 
dynamisk utvikling. 
Behovet for en daglig leder i lønnet stilling er derfor stort og vil være avgjørende for videre utvikling av 
foreningen og gjennomføring av aktiviteter og daglig drift. 

Regnskap
Det foreligger et foreløpig regnskap pr. 31.12.2021.
Regnskapsfører i 2021:
Kari Meyer med Tripletex samt Uniqe Regnskap i Askim for kontroll.
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Visjoner og Vedtekter
Vårt formål er å fremme, utvikle og ivareta musikksjangeren ”Americana” og beslektede musikk-
formers vilkår i Norge. Vi skal være et seriøst forum og kompetansesenter for Americana-mu-
sikken ved å spre kunnskap om, øke forståelsen for og interessen for Americana og beslektede 
musikkformer. Formålet skal oppnås gjennom følgende 
aktiviteter (se også vedlagte strategi for 2022/23):
• Spre informasjon om sjangeren og medlemmene gjennom egen webside, sosiale

medier og utsendelse av nyhetsbrev
• Arrangere konserter, organisere arrangementer, avholde kurs og seminarer og yte

generell rådgivning til medlemmene
• Overvåke og delta i det politiske landskapet
• Søke samarbeide med andre foreninger og bransjerelaterte aktører

Aktiviteter i 2021
Festivalen Interstate 2021 på Vulkan måtte igjen avlyses på grunn av smittvernregler og hele 1.  
halvår av 2021 var preget av begrensninger og nedstenginger. Vi har vært 
tvunget til å flytte eller avlyse fem konserter gjennom året på grunn av koronaen.

I 2. halvår gjennomførte vi to tribute-konserter samt den årlige julekonserten på Herr Nilsen. Vi 
hadde også fem konserter med medlemmer på Smelteverket (som var avlyst i 1. halvår). I tillegg 
gjennomførte vi en storstilt Outlaw konsert på Røverstaden med et tyvetalls musikere og artister 
på scenen, men dessverre med begrenset antall publikummere. En stor suksess. Dette konseptet 
ble senere tatt til Løten hvor flere av de samme artistene var med. 

Vi kåret i 2020 ”Den historiske Norske Americana-kanonen” som resulterte i 15 norske america-
na-album - utgitt fra 1970 til 1999.
Vi har brukt 2021 til å invitere alle disse musikerne i studio til ”Ordentlig Radio” hvor det har blitt 
produsert 15 stk. én times lange radioprogrammer med intervjuer og musikk. Disse program-
mene vil bli publisert som podcasts, Youtube programmer eller solgt til NRK i løpet av 2022.  Vi 
betrakter dette som et viktig prosjekt i forhold til å spre kunnskap om, øke forståelsen for og 
interessen for Americana-musikken.

Vi gjennomførte også et låtskriverseminar med våre medlemmer i september 2021. Da med 
Michaeal Weston King fra England som instruktør.

Vi har også brukt 2021 til å planlegge ”Fjording” - den første Americana prisen i Norge, slik at vi 
kan gjennomføre denne når korona-situasjonen tillater det.

Medlemmer
Ved utgangen av 2021 hadde Norsk Americana Forum 128 betalende medlemmer. Det er igjen 
en oppgang til tross for koronaen; noe vi må si oss godt fornøyde med. 
De siste tre årene har medlemsmassen økt med ca 20% hvert år.

Rekruttering av medlemmer og samarbeidspartnere har vært prioritert også i 2021.
Et eget, rimeligere medlemskap for medlemmer under 25 år bidrar til at flere unge kommer inn 
og vi jobber videre med rekrutteringen og fokus på de unge og aktiviteter rettet spesielt mot 
disse. Vi anser det som svært viktig at unge americana-musikere får tilhørighet til et miljø som 
kan gi inspirasjon og motivasjon til videre arbeide.
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Markedsføring og kommunikasjon www.americanaforum.no
Hjemmesiden og Facebooksiden benyttes primært til markedsføring og kampanjer, og blir 
kontinuerlig oppdatert.
Det blir sendt ut nyhetsbrev jevnlig til alle medlemmer og andre som har bedt om det, totalt i 
overkant av 1300 kontakter (herunder radiostasjoner, programledere i NRK, 
musikkjournalister, musikkredaksjoner, musikkbloggere, aviser, klubber og festivaler) 
Tom Skjeklesæther leverer dessuten artikler, nyheter og anmeldelser av nye album til hjemme-
siden og disse promoteres også på Facebook.

Faste aktiviteter:
- Tom Taler (anmeldelser av nye album)
- Månedens artist (presentasjon av ett medlem med lenker)
- Promotering av konserter fra medlemmer
- Generell info fra bransjen
- Medlemskampanjer knyttet opp mot karusellen på websiden
- Kampanjer for registrering til nyhetsbrev
Ovennevnte aktiviteter gjennomføres på Facebook og websiden samt med utsendelse av 
nyhetsbrev (ca to ganger pr måned).

Samarbeide med Norsk Bluesunion
Det ble på slutten av året bestemt at Norsk Americana Forum og Norsk Blues Union inngår et 
samarbeide.  Samarbeidet gis oss begge en tettere dialog, nettverksbygging og gode muligheter 
for å utveksle erfaringer.
For Norsk Americana Forums medlemmer betyr samarbeidet i første omgang at alle får med-
lemsbladet Blues News (med mye Americana-relatert stoff) fem ganger i året, inkludert i med-
lemskapet. Det jobbes også mot at vi skal få kontorer i samme fellesskap som våre samarbeids-
partnere og støttespillere i Møllergaten 39.

Sastningsområder/fremtidige prosjekter
Foreningen jobber fortløpende med strategiske grep og nettverksbygging i relasjon til følgende 
prosjekter. Vi bestemte at vi i 2022 skal satse på å gjennomføre ”Fjording” (den første norske 
Americana-prisutdelingen) som vi har hatt ”på blokka” i to år. 

• Interstate 22
• Fjording utdeling med fokus på Americana Kanonen i Halden
• Konserter med medlemmer på Smelteverket
• Tributekonserter på Hr. Nilsen/Røverstaden
• Konsertkonsepter på Røverstaden
• Julekonsert på Herr Nilsen

• Bytta bort kua fikk fela igjen (Plateprosjekt – ev konserter)
• Americana Album sessions (panel med diskusjoner)
• Spredning av Norsk Americana Forum konserter etc. til andre norske byer/ steder.
• Konsertkalender for Americana-konserter i Norge.
• Samarbeide med Norsk Bluesunion og andre organisasjoner og forbund

Se forøvrig vedlagte Strategi for 2022/23 (vedlegg 1) som skisserer nivåene vi ønsker å jobbe 
videre med.
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Kurs/seminar
NAM arrangerer låtskriver seminar, alene, eller i samarbeid med NOPA, gjerne type 
MasterClass. Seminarene er gratis eller sterkt redusert i pris for NAM og NOPA sine medlem-
mer. Dette tilbudet har vært utsatt pga. koronaen, men vi klarte å gjennomføre et miniseminar i 
egen regi i september, hvor fire medlemmer fikk et gratis låtskriver-
seminar over en hel dag med Michael Weston King fra My Darling Clementine i England.

NAM har nære relasjoner til og samarbeider med andre relevante organisasjoner som Norsk 
Bluesunion, Music Norway, Gramart, NOPA, Norsk Artistforbund, TONO .m.fl.

Økonomi
Norsk AMericana Forum mottar driftsstøtte fra Norsk Musikkråd. Det har aldri vært søkt om 
støtte til aktiviteter og arrangementer, slik at noe av driftsstøtten har gått til dette. Økte 
bevilgninger og støtte til aktiviteter og arrangementer er imidlertid et satsingsområde i 
fremtiden. Målet er å kunne gjennomføre flere medlemsaktiviteter og kunne betale anstendige 
honorarer til de som gjennomfører konserter i NAMs regi (se forøvrig vedlegg 1 - Strategi for 
2022/23)

Gjennom økonomiske støtteordninger pga. korona har Norsk Americana Forum i 2021 fått 
økonomisk kompensasjon for noen av inntektene vi skulle hatt i et normalt driftsår - grunnet 
avlyste eller nedskalerte konserter og arrangementer. 

Norsk Americana Forum har et arbeidende styre med dedikerte styremedlemmer som bidrar til 
driften og gjennomføring av aktiviteter og arrangementer. Det jobbes kontinuerlig med organi-
sasjonsutvikling og ved årsmøtet i 2021 ble det besluttet å satse på å få flere kvinner inn i styret 
samt rekruttere unge medlemmer til styrearbeidet.

Det er også ønskelig fra styreleder at det på sikt ansettes en daglig leder på fast lønn, slik at 
styreleder og daglig leder er funksjoner som splittes på grunn av økende arbeidsmengde etter 
hvert som foreningen utvikles. Dette er imidlertid avhengig av økt støtte og vil vurderes fort-
løpende av styret i henhold til utviklingen.

Adresse/kontakt
Foreningen har kontor- og postadresse:
c/o Kari Meyer, Svensrudveien 50, 1970 Hemnes
E-mail: post@americanaforum.no
Tel 90 84 94 41

Oslo, 23.02.2022
for Norsk Americana Forum /
Kari Meyer, styreleder
sign
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