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Handlingsplan AKKS Bergen 2020-2021 
 

 
Visjon: AKKS Bergen gjør musikklivet rikere. 

Formål: AKKS Bergens formål er å rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i alle ledd av 

musikklivet.  

 

Premisser 
AKKS Bergen er en idealistisk musikkorganisasjon som tilbyr vokal- og instrumentkurs innen rytmisk 

og elektronisk musikk fra grunnivå, DJ-kurs og bandkurs, i tillegg til spesialkurs og workshops innen 

musikkfeltet. Vi tilrettelegger for øving i gode øvingslokaler og arrangerer konserter for unge og 

uetablerte artister og band. AKKS Bergen er også arrangør av månedlig AKKS-bingo på Apollon 

Platebar, vi arrangerer den tradisjonsrike musikkfestivalen for ungdom: Eggstockfestivalen, i tillegg til 

UFLAKKS – en konsertserie av og for ungdom under 18 år.  
 
AKKS Bergens hovedmålgruppe er unge i alderen 14 – 25 år, med fokus på kvinner. 
 

Hovedmålsettinger 
Hovedmålsettingen for AKKS Bergen i perioden 2020-2021 er å jobbe for å oppfylle vårt formål om å 

rekruttere, motivere og synliggjøre unge i alle ledd av musikklivet, både lokalt og nasjonalt. AKKS 

Bergen skal jobbe for økt balanse i musikklivet med fokus på rekruttering av unge jenter/kvinner. Vi 

skal ytterligere synliggjøre og styrke vår posisjon som en profesjonell og utadrettet organisasjon, som 

arbeider for å forenkle målgruppens vei inn i musikkmiljøet. 
 

1. Organisasjonsutvikling 
1.1. AKKS Bergen skal arbeide for å opprettholde et godt økonomisk fundament og en forsvarlig 

egenkapital. 

1.2. AKKS Bergens styre skal jobbe for et godt og sikkert arbeidsmiljø i henhold til gjeldende 

HMS-plan. 

1.3. AKKS Bergen skal arbeide for å øke kompetansen innad i styret og administrasjonen ved å 

delta på relevante kurs, internseminar, samt ved tett samarbeid mellom administrasjon og 

styre. 

1.4. AKKS Bergen skal være en aktiv pådriver for å styrke og videreutvikle AKKS Norge som 

nasjonal organisasjon. 
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2. Rekruttering 
2.1. AKKS Bergen skal ha fokus på rekruttering til organisasjonen, særlig innenfor 

målgruppen. 

2.2. AKKS Bergen skal være synlige på ulike rekrutteringsarenaer i Bergen. 

2.3. AKKS Bergen skal etterstrebe å øke medlemsmassen med 20 % i perioden 2020-2021. 

2.4. AKKS Bergen skal arbeide for å øke bevisstheten om - og markedsføre bandmedlemskap. 

2.5. AKKS Bergen skal etterstrebe å øke studentandelen av medlemsmassen i perioden 

2020-2021. 

 

3. Kommunikasjon 
3.1. AKKS Bergen skal synliggjøre sitt tilbud og formål blant relevante målgrupper med 

spesielt fokus på vår kompetanse som arrangør, kurs- og øvingslokaletilbyder. 

3.2. AKKS Bergen skal utarbeide en promoplan og aktivt bruke denne for å planlegge 

markedsføring og promotering i alle våre kanaler. 

3.3. AKKS Bergen skal jobbe for å spre kunnskap om formålet i medlemsmassen, slik at 

medlemmene får sterkere tilhørighet til organisasjonens formål.  

3.4. AKKS Bergen sitt formål skal komme tydelig fram for samarbeidspartnere, kunder og 

allmennheten for øvrig. 

3.5. I perioden 2020-2021 skal AKKS Bergen fortsette arbeidet med merkevarebygging av 

AKKS som organisasjon med fokus på: 

- Medlemsband 

- AKKS Bergen som kursarrangør 

- Samarbeid med eksterne aktører som henvender seg til samme målgruppe 

- Synliggjøring gjennom deltagelse i aktuelle forum som arrangørsamlinger og 

bransjetreff 

3.6. AKKS Bergen skal etterstrebe å delta i det offentlige ordskiftet for å øke bevisstheten 

rundt og fremme organisasjonens formål. 

 

4. Aktivitet 
4.1. Øvingslokaler 

4.1.1. AKKS Bergen skal arbeide for å opprettholde og videreutvikle et godt 

øvingslokaletilbud 

4.1.2. AKKS Bergen skal utarbeide en langvarig strategi for drift av øvingslokalene.  

4.1.3. AKKS Bergen skal i perioden 2020-2021 etterstrebe å få på plass digitale 

løsninger, som gjør det enklere å booke og benytte seg av øvingslokalene. 

4.1.4. AKKS Bergen skal opprettholde god service og rask respons på 

bookinghenvendelser. 

 

4.2. Arrangement 
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4.2.1. AKKS Bergen skal i perioden 2020-2021 arbeide for å opprettholde og styrke vår 

posisjon som arrangør for unge 14 til 25 år. I tillegg skal vi arbeide for å utvikle 

unge konsertarrangører gjennom tiltak som UFLAKKS og Ung delegat. 

4.2.2. AKKS Bergen skal arbeide for å bevare og rekruttere medlemmer til UFLAKKS 

4.2.3. AKKS Bergen skal fortsette å arrangere AKKS-bingo  

4.2.4. AKKS Bergen skal arrangere Lyden fra øvingslokalet én gang i semesteret, som et 

tilbud til brukere av våre øvingslokaler og musikere tilknyttet oss.  

4.2.5. AKKS Bergen skal være produsent for UKM-festivalen i Vestland 

4.2.6. AKKS Bergen skal arrangere AKKS-konserten for våre kursdeltakere én gang per 

semester. 

4.2.7. AKKS Bergen skal arrangere snurrekveld for våre DJ-kursdeltakere én gang per 

semester. 

4.2.8. AKKS Bergen skal arrangere og kvalitetssikre videre drift av Eggstockfestivalen.  

4.2.9. AKKS Bergen skal arrangere Ung delegat under Vill Vill Vest i samarbeid med 

Brak. 

4.2.10. AKKS Bergen skal etterstrebe å gjennomføre et arrangement i forbindelse med 

Kvinnedagen. 

 

4.3. Musikkopplæring 

4.3.1. AKKS Bergen skal arbeide for å kvalitetssikre kursvirksomheten og tilby et bredt 

kurstilbud i henhold til etterspørsel og kapasitet. AKKS Bergen skal på bakgrunn 

av tett kontakt med kursdeltakere, andre interesserte og tilknyttede 

samarbeidspartnere lytte til miljøets egne ønsker for utvikling av vårt kurstilbud.  

4.3.2. AKKS Bergen skal kvalitetssikre kurstilbudet gjennom utvikling og distribusjon av 

kurskompendium.  

4.3.3. AKKS Bergen skal etterstrebe å planlegge og avvikle LOUD! Jentenes bandleir i 
høstferien. 

4.3.4. AKKS Bergen skal etterstrebe å videreføre produsentprosjektet GAIN, i form av 
studiokurs for jenter. 

 
 

På bakgrunn av handlingsplanen for 2020-2021 skal AKKS Bergen arbeide for å befeste vår 

posisjon som en viktig aktør i musikklivet i Bergen. Sammen med gode 

samarbeidspartnere skal AKKS Bergen bidra til å utvikle og styrke musikkmiljøet i Bergen. 
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