Norsk Americana Forum (NAM)
Org. Nr. 994404733

ÅRSBERETNING FOR 2020
Styrets arbeid:
Grunnet Korona-situasjonen har styrets arbeid og gjennomføring av aktiviteter vært svært
amputert i 2020. Vi har likevel hatt fire styremøter og ett årsmøte som ble gjennomført
19. august 2020. Styret har hele tiden fulgt smittesituasjonen og tilrettelagt 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
Claudia Scott
Bjørn Nilsen
Tom Skjeklesæther
Bjørn Kulseth
VARA:
Vibeke Sjøvold
Jeff Wasserman
Tore Blestrud
Valgkomite: Bill Booth
Regnskap
Det foreligger regnskap pr. 31.12.2020.
Regnskapsfører i 2020:
Kari Meyer med Tripletex samt Uniqe Regnskap i Askim for kontroll.
Visjoner og aktiviteter
Vår visjon er å gi råd og støtte til artister og musikere som til daglig har Americana/Countrymusikk som sitt yrke, hobby eller interesse, og for festival-og konsertarrangører som vil
produsere og promotere konserter innen sjangeren.
Americana/Country som sjanger er såpass omfattende at vi som forum ser et stort behov for
kompetanse, organisering, tilrettelegging og rådgivning for utøvere og aktører.
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Vi rakk å gjennomføre Interstate 2020 og én konsert på Smelteverket før nedstengingen 12. mars. I tillegg har vi arrangert tre enkeltkonserter på Herr Nilsen/Smelteverket samt at vi har støttet festivalen Kristiansand Americana Festival og vært medarrangør på Konserthusets tribute til Tom Petty i oktober.
Vi har vært nødt til å flytte eller avlyse ni konserter gjennom året på grunn av koronaen.
Vi kåret også Den historiske Norske Americana-kanonen med en avstemming som
resulterte i kåringen av 15 norske americana-album - utgitt fra 1970 til 1999.
Avstemmingen ble gjennomført i perioden 3 - 31. desember 2020 gjennom vår hjemmeside. 705 personer stemte på sine fem favoritt-album, slik at det ble totalt avgitt 3 525
stemmer fordelt på 63 album.
Til tross for koronasituasjonen mener NAM å ha ivaretatt foreningens visjoner i 2020.
Medlemmer
Ved utgangen av 2020 hadde Norsk Americana Forum 109 betalende medlemmer. Det
er en oppgang til tross for koronaen; noe vi må si oss godt fornøyde med.
Rekruttering av medlemmer og samarbeidspartnere har vært prioritert også i 2020.
Vi har inført et nytt medlemskap for unge artister under 25 år til en rimeligere årspris.
Vi har fått ett medlem i denne kategorien og jobber videre med rekrutteringen.
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
hjemmesiden 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).
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Sastningsområder/fremtidige prosjekter
Foreningen jobber fortløpende med strategiske grep og nettverksbygging i relasjon til
følgende prosjekter.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interstate 22
Fjording utdeling med fokus på Americana Kanonen (evt. i Halden)
Innspilling av radioprogrammer Norsk Americana Kanon
Konserter med medlemmer på Smelteverket
Tributekonserter på Hr. Nilsen/Røverstaden
Outlaw - Tribute konsert på Røverstaden oktober 2021
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.
Støtte til Bergen Bonanza i 2021

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 medlemmer. Dette tilbudet har vært utsatt pga. koronaen.
NAM har nære relasjoner til og samarbeider med andre relevante organisasjoner som
Music Norway, Gramart, NOPA, Norsk Artistforbund, TONO .m.fl.
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, 16.08.21
for Norsk Americana Forum /
Kari Meyer, styreleder
sign
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