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VEDTEKTER FOR AKKS NORGE 
 

§1. PRESENTASJON 

1.1. Organisasjonens navn er AKKS Norge, og ble stiftet 28.05.1995 

1.2. AKKS Norge er en idealistisk, landsomfattende musikkorganisasjon som i hovedsak 

retter seg mot kvinner innenfor segmentet rytmisk musikk. AKKS Norge skal være en 

rekrutteringsarena, primærmålgruppe er derfor barn og unge under 26 år. 

1.3. AKKS Norge er en feministisk, antirasistisk og partipolitisk nøytral organisasjon 

§2. FORMÅL 

AKKS Norges formål er å rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i alle ledd av 

musikklivet 

§3. VIRKSOMHETSIDÈ 

3.1. AKKS Norge er det overordnede og samordnende organ for AKKS-lokallag, som 

er AKKS Norges avdelingslag og AKKS Norges bandlag. 

3.2. AKKS Norge skal jobbe kulturpolitisk på nasjonalt nivå for å fremme AKKS Norges 

formål, og oppnå bedre rammebetingelser for egen organisasjon og lokallag 

3.3. AKKS Norge skal jobbe med kompetanseheving for AKKS Norges lokallag 

§4. LANDSMØTET 

4.1. Landsmøtet er AKKS Norges høyeste organ og avholdes innen 1. juni annethvert år. 

4.2. Innkalling og sakspapirer 

Innkalling til ordinært landsmøte sendes ut tre måneder før Landsmøtet holdes. 

Saker og vedtektsendringer som ønskes behandlet på Landsmøtet må være 

Landsstyret i hende skriftlig senest to måneder før Landsmøtet. 

 

Sakspapirer skal gjøres tilgjengelige for AKKS Norges lokallag senest fire uker før 

Landsmøtet finner sted. 
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4.3.  Stemmeberettigelse 

Alle AKKS Norges lokallag har stemmerett på Landsmøtet. Antall stemmer per 

lokallag beregnes på et snitt av de to siste års medlemstall etter følgende modell: 

3 – 20 medlemmer = 1 stemme 

21 – 200 medlemmer = 4 stemmer 

201 – 400 medlemmer = 6 stemmer 

401 – 700 medlemmer = 8 stemmer 

Over 700 medlemmer = 10 stemmer 

 

AKKS Norges lokallag kan stille med inntil like mange delegater som lokallagene har 

stemmer. Lokallagene velger selv delegater samt fordeling av stemmer blant sine 

delegater. 

Sentralstyremedlemmene, valgkomite og daglig leder i AKKS Norge har tale- og 

forslagsrett på Landsmøtet. 

Observatører og gjester kan inviteres av Landsstyret til å delta på     Landsmøtet. 

Disse har talerett. 

 

4.4. Dagsorden for Landsmøtet skal bestå av: 

1. Konstituering 

a) Åpning av møtet ved landsstyreleder 

b) Godkjenning av delegater og fullmakter 

c) Godkjenning av innkalling og sakspapirer 

d) Valg av ordstyrer og referent 

e) Valg av to protokollunderskrivere 

2. Årsmelding for den foregående landsmøteperioden 

3. Presentasjon av AKKS Norges avdelingslag 

4. Årsregnskap for den foregående landsmøteperioden. 

5. Innkomne saker 

6. Strategi for kommende landsmøteperiode 

7. Budsjett for kommende landsmøteperiode, med behandling av     

medlemskontingent 

8. Valg av sentralstyremedlemmer;  

styreleder, nestleder og sentralstyremedlemmer  
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4.5. Landsmøteprotokollen 

Landsmøteprotokollen skal gjøres tilgjengelig for delegater og AKKS Norges lokallag 

innen to måneder etter Landsmøtet. Landsmøteprotokollen skal inneholde referat, 

tilleggs- og endringsforslag, avstemninger og endelige vedtak  

 

4.6. Vedtaksregler  

Landsmøtet gjør vedtak med alminnelig flertall, unntatt ved vedtektsendringer og 

oppløsning. Landsmøtet kan foreta vedtektsendringer med 2/3 flertall. 

Vedtektsendringer kan kun gjøres på et ordinært landsmøte. Vedtak om oppløsning 

foretas i h.t. § 9. 

 

4.7. Ekstraordinært landsmøte 

Ekstraordinært landsmøte skal avholdes innen fire uker når enten Landsstyret finner 

det nødvendig, eller dersom 2/3 av avdelingslagene eller 2/3 av bandlagene har krevd 

det skriftlig overfor Landsstyret. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle og ta 

avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.  

 

§5. LANDSSTYRET 

5.1. Landsstyret er høyeste organ I AKKS Norge mellom landsmøtene  

 

5.2. Landsstyret består av tre sentralstyremedlemmer; styreleder, nestleder og ett 

styremedlem,  samt styreleder eller oppnevnt stedfortreder fra alle AKKS Norges 

avdelingslag 

 

5.3. Sentralstyrevervene skal være besatt av minimum 50 % kvinner og vervene er toårige. 

 

5.4. Landsstyrets hovedoppgaver:  

a) Landsstyret skal følge vedtak og retningslinjer fattet av Landsmøtet, samt de 

  føringer som følger av AKKS Norges vedtekter. 

b) Landsstyret legger retningslinjer for den økonomiske styringen av AKKS Norge. 

c) Landsstyret har arbeidsgiveransvaret for AKKS Norges administrasjon og ansetter 

daglig leder. 

d) Landsstyret har ansvaret for å oppnevne nødvendige utvalg og arbeidsgrupper. 

e) Landsstyret har ansvaret for å oppnevne representanter til nasjonale og 



AKKS Norge     
c/o Sentralen  
Postboks 183 Sentrum 
0154 Oslo  
Org.nr: 979 848 862 
E-mail: akks@akks.no 
 

 

internasjonale fora hvor AKKS Norge skal være representert. 

f) Landsstyret har ansvaret for at det utarbeides årsmelding for AKKS Norge. 

g) Landsstyret skal sende ut innkalling til Landsmøtet. 

h) Landsstyret skal behandle saker og sakspapirer til Landsmøtet. 

i) Landsstyret skal fremme forslag til strategiplan og budsjett til behandling på 

Landsmøtet. 

§6.  VALGKOMITÉ 

6.1. Landsstyret velger valgkomité. Valgkomiteen bør bestå av tre (3) personer. 

6.2. Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater til sentralstyrevervene; styreleder, 

nestleder og styremedlem. Det sittende styret og medlemmer av AKKS Norges 

lokallag kan komme med innspill til valgkomiteen. Valgkomiteen skal kontakte 

kandidater og presentere dem i sakspapirene til Landsmøtet. 

§7.  AKKS NORGES LOKALLAG 

7.1. AKKS Norge har to typer lokallag; avdelingslag og bandlag. Mønstervedtekter 

for lokallag vedtas av Landsstyret. 

7.2. Avdelingslag 

Sammenslutninger som har musikk som hovedvirksomhet, slutter seg til § 1 og §2 i 

AKKS Norges vedtekter og representerer by eller region hvor AKKS Norge ikke har 

virksomhet, kan søke om å bli en avdeling under AKKS Norge. Søknaden rettes til 

Landsstyret som behandler søknaden, og sender innstilling til Landsmøtet, som avgjør 

om et nytt avdelingslag kan opprettes. 

Navnet på avdelingslaget skal være AKKS [by/region]. 

Avdelingslaget skal følge mønstervedtekter for AKKS Norges avdelingslag. 

 

7.3. Bandlag 

Band med 1/3: medlemmer under 26 år og minimum tre bandmedlemmer kan bli et 

bandlag under AKKS Norge 

 

Bandlag står fritt til selv å velge lokallagsnavn.  

 
Bandlaget må ha vært medlem av AKKS Norge i minst ett år for å ha stemmerett på 

Landsmøte.  



AKKS Norge     
c/o Sentralen  
Postboks 183 Sentrum 
0154 Oslo  
Org.nr: 979 848 862 
E-mail: akks@akks.no 
 

 

 

7.4. Avvikling og nedleggelse  

Et avdelingslag kan nedlegges hvis 

a) Årsmøtet i AKKS (by/region) med 2/3 flertall bestemmer dette 

b) Landsmøtet med 2/3 flertall finnet at avdelingslaget har begått grove brudd på 

AKKS Norges vedtekter eller Mønstervedtekter for AKKS Norges avdelingslag. 

Ved nedleggelse eller avvikling av et avdelingslag skal alle aktiva overdras til AKKS 

Norge ved Landsstyret.  

Dersom et nedlagt avdelingslag ønsker å starte opp igjen må det søkes opptak som 

medlem i h.t. §7.2. Ved gjenopptakelse kan avdelingslaget søke Landsstyret om å 

få tilbakeført utstyret.  

Et bandlag kan nedlegges ved alminnelig flertall blant medlemmene i bandlaget. 

Ved nedleggelse av bandlaget skal administrasjonen i AKKS Norge varsles senest 

innen utløp av kalenderåret nedleggelsen finner sted.  

 

7.5.  Medlemsregister 

AKKS Norge skal føre et sentralt medlemsregister for lokallagene.  

 

§8.  MEDLEMSKAP 

AKKS Norge kan være medlem av organisasjoner og nettverk som gagner AKKS Norges’ 

virksomhet.  

 

§9.  OPPLØSNING  

9.1. AKKS Norge kan oppløses med ¾ flertall på Landsmøtet 

 

9.2. Landsmøtet avgjør med 2/3 flertall hva som skal skje med AKKS Norges eiendeler. 

 

 

 

 

 

 

VEDTATT PÅ LANDSMØTET 28.05.2016 


