
AKKS Norge 
c/o Sentralen 
Postboks 183 Sentrum 
0154 Oslo 
Org.nr: 979 848 862 

 

 

Søknad for innmelding av medlemsband i AKKS Norge 

Denne innmeldingskontrakten gjelder for band som er 3 stk eller flere.  

Bandet melder seg herved inn som et lokallag og blir dermed et demokratisk lokallag under AKKS 
heretter kalt medlemsband. Bandet kan dermed søke Voksenopplærings- og Frifondmidler gjennom 
AKKS, om de kvalifiserer til dette.  

Et medlemskap i AKKS koster 50,- per bandmedlem pr. år. Medlemskapet gjelder for ett år av 
gangen og må fornyes hvert år. Ved slutten av året er kontaktpersonen ansvarlig for å sende inn 
årsrapport. Medlemskapet er først gyldig når medlemskontingenten for alle bandmedlemmer er 
betalt.  

Fyll ut skjemaet under for å registrere bandet ditt som medlem av AKKS og det vil bli opprettet  
en brukerprofil for bandet ditt.  

Sendes til din lokale avdeling: oslo@akks.no  kristiansand@akks.no  
stavanger@akks.no  bergen@akks.no  trondheim@akks.no  nord@akks.no 

 

Bandnavn:                                                        Stiftelsesdato: 

Kommunetilhørighet:       

Øver dere hos AKKS:  Ja  Nei   

Web/Facebook URL:          

 
Kontaktperson:                                                      født: 

Adresse:      

Telefonnummer:      

E-post:      

Kontaktpersonen er bandets leder og er ansvarlig for at bandet følger de plikter og oppgaver som gjelder for et AKKS 
medlemsband. Kontaktpersonen får administratorrettigheter til bandets brukerprofil og kan redigere denne. 
Kontaktpersonen er også anvarlig for at årsrapporten blir sendt inn ved årsslutt.  
Kontaktpersonen for bandet må være over 18 år. Om alle av bandets medlemmer er under 18 år, må en foresatt stå  
oppført som kontaktpersonen. Kontaktpersonen er ansvarlig for å sende inn årsrapporten. 
 
Endringer i bandet må meldes fra til AKKS og gjøres på bandets medlemsside. 
Nye bandmedlemmer må selv melde seg inn og betale kontingent via akks.no/blimedlem. Dersom 
bandmedlemmer slutter i bandet, må disse selv melde seg ut av bandet på akks.no. Dette kan enten 
kontaktpersonen gjøre via bandets medlemsside eller kan bandmedlemmet selv melde seg ut via sin 
brukerprofil.  

Ved innmelding forplikter bandet seg til å sende inn årsrapport med info om aktiviteten bandet har hatt i løpet 
av året, eventuelt opplyse om Frifondstøtte som er mottatt, samt sørge for at medlemslisten er korrekt. Dette 
skal sendes inn digitalt senest innen årsslutt.  
 
Ved oppløsning av bandet i løpet av året, må fortsatt årsrapport sendes inn.  

Dersom bandet ikke sender inn årsrapport og komplett medlemsliste innen fristen, vil bandet ikke lenger regnes 
som et medlemsband. Bandet vil da måtte tilbakebetale utbetalt Frifondstøtten og kan ikke lenger søke VO-
støtte.  
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Bandmedlemslister for       
 

Navn       Født       

Adresse       Postnr.       

Epost       Tlf       

Instrument 
 

      

Student   Ja   Nei Kjønn   Kvinne  Mann  Udef 
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Jeg har lest og forstått mitt ansvar som kontaktperson og vil på vegne av bandets medlemmer opprette et 
medlemsband i AKKS:   

Dato:  

Sted:        
 
Underskrift:  
 

 
Signaturen må være gjort av en som er over 18 år eller en ansvarlig som er over 18 år. 


