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1. FORVENTNINGER TIL PROSJEKTET/PROSJEKTSTILLINGEN

Prosjektstillingen ble tildelt nåværende prosjektleder 01. august 2018 (prosjektperioden varte til 31. 

desember 2018 i en 40% stilling).  

Målet for denne perioden var at prosjektleder tok ved ansettelsen på seg ansvaret for forprosjektet for 

etablering av en ny AKKS avdeling i Nord-Norge. Det var forventninger om at prosjektleder gjennomførte 

en kartlegging av etterspørsel, samarbeidspartnere og muligheter for finansiering av drift for en ny avdeling. 

Det skulle også lages en plan for hvor avdelingen skulle etableres, hva avdelingen skulle tilby og til hvem. 

Søke tilskudd til drift og prosjekter samt. gjennomføring av LOUD i Alta høstferien 2018. 

Etter endt prosjektperiode forlenges prosjektstillingen fra 01. juli 2019 - 31. mai 2020 i en 50% stilling.  

AKKS Nord fortsetter som et prosjekt under AKKS Norge fram mot Landsmøtet 2020.  

Forlengelsen av stillingen kom på bakgrunn av bevist behov for en AKKS avdeling i Nord-Norge, mange 

gode samarbeid og aktuelle framtidige samarbeid med andre kulturaktører i nord, klar strategi på hvor 

avdelingen skulle etableres og til hvem,  suksess av gjennomføring av LOUD i Finnmark, samt. innvilgede 

prosjektmidler til flere arrangement i nord. Ved endt prosjektperiode så man både et behov for en AKKS 

avdeling i Nord-Norge og muligheter for samarbeid og finansiering. 

For neste prosjektperiode er prosjektleder fortsatt ansvarlig for forprosjekt for etablering av ny AKKS 

avdeling i Nord-Norge. Forventninger i denne prosjektperioden inneholder noen flere punkter enn første 

prosjektperiode:

• 1. Budsjett 2. halvdel 2020 (fra 1.juni) og hele 2021, - prosjektleder forventes å aktivt ta del i å få inn 

inntekt til egen lønn

• Starte et interimstyre

• 3. Bidra sammen med et interimstyre til å lage en ministrategi - økonomi, aktiviteter, markedsføring, 

handlingsplan, målgruppe, satsningsområde osv. 

• 4. Søke prosjektmidler og driftsmidler for å sikre en selvstendig økonomi for AKKS Nord fra og med 1. 

juni 2020.

• 5. Rekruttere medlemmer til organisasjonen.

• 6. Gjennomføring av aktiviteter høst/vår 2020. 

• 7. Fortsette kartlegging av behov/etterspørsel, samarbeidspartnere og muligheter for finansiering av drift.

Side �  av �2 15



Rapport og videre strategi for drift av AKKS Nord Landsmøtet 2020

2.    RAPPORTERING AV PROSJEKTPERIODEN FRA OPPSTART FRAM TIL D.D

2.1 Interrimstyret 
En av forventningene til prosjektets andre prosjektperiode var å starte et interimstyre. AKKS Nord ønsket 

selv å ha et interimstyre bestående av representanter fra alle de nordlige fylkene. Det AKKS Nord så etter 

hos mulige representanter ved oppstart var personer som har et godt nettverk innad i kulturlivet og god 

oversikt over det som skjer kulturelt i sitt område. AKKS Nord ønsker også å inkludere seg i det samiske 

musikklivet som en del av arbeid for likestilling, og ønsker derfor også en representant med erfaring og 

kunnskap på dette. 

AKKS Nord Interimstyre består av:

Styreleder: Marion Ravna - Tromsø, Troms og Finnmark

Marion skriver master i rettsvitenskap ved UIT og har erfaring fra styrevirksomhet. Hun har også vært aktiv i 

kulturnæringen i nord, da særlig ved arbeid med samiske festivaler. Marion er også svært aktiv innen samisk 

politikk med bred erfaring fra arbeid i en rekke organisasjoner/forbund/fond/foreninger. 

Noen relevante verv og erfaringer: Tidligere vertskapskoordinator for Riddu Riđđu Festivála, tidligere 

rådgiver og gruppesekretær for Norske Samers Riksforbund (NSR), styremedlem i Noereh, tidligere 

prosjektleder for Márkomeannu Festivála, nåværende advisor/styremedlem i Arctic Indigenous Fund og aktiv 

musiker i Tromsø Akademiske Kvinnekor. 

Nestleder: Synnøve Gustavsen Ovrid - Hammerfest, Troms og Finnmark
Synnøve skriver master i musikkterapi og har studert musikkvitenskap og musikkteknologi. 

I tillegg til studiene jobber Synnøve også profesjonelt som musiker i egne prosjekter og med andre norske 

artister. Synnøve driver også et musikktilbud for unge kvinner på Forandringshuset Grønland. 

Styremedlem: Audun Selnes - Bodø, Nordland 
Audun Selnes er daglig leder i musikkselskapet Pott og Panne AS i Bodø. Selskapet driver blant annet 

plateselskap og management for artistene Kråkesølv, Terje Nohr, NOHR, Julian Audy og Aleksander 

Kostopoulos - og leverer også promotjenester for artister og festivaler i Nord-Norge. I tillegg står selskapet 

bak festivalen Bodøfestivalen, arrangerer konsertserien «Halv ti på torsdag» på Dama di i Bodø og er 

prosjektledere for Antihype, et talentprogram som skal utvikle musikkbransjen i Nordland.
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Styremedlem: Kristine - Sortland, Nordland

Kristine studerer portugisisk og lingvistikk Universitetet i Edinburgh. Kristine har vokst opp i kulturlivet i 

Vesterålen, og er svært motivert til å jobbe med AKKS Nord sine verdier og mål. Hun har erfaring fra 

utvekslingsprogrammet MOVE (med JM Norway og Norec), hvor hun jobbet i Maputo i Mosambik med 

diverse musikkprosjekter. Hovedprosjektene gikk ut på sangtimer på skolen, pianotimer på SOS, arbeid med 

festivalene MMM og AZGO samt. arbeid for å starte LOUD-Mosambik. 

Styremedlem: Tor Helge - Alta, Troms og Finnmark 

Tor Helge Reinsnes Moen er styreleder i Norsk Kulturforum, styreleder i Nordkapp filmfestival, tidligere 

daglig leder for Huset og Scene Finnmark, og jobber som kulturleder i Alta kommune. Tor Helge har altså 

vært enormt aktiv i kulturlivet i Finnmark gjennom mange år, og har svært god oversikt over kulturlivet i 

nord. 

2.3 Kartlegging av behovet for en AKKS avdeling i Nord-Norge

AKKS Nord har til nå hatt en lang periode med kartlegging av behovet for en AKKS avdeling i Nord-Norge. 

Innad i denne kartleggingen inngår blant annet:

• Arbeid med å lage en oversikt over relevante kulturaktører i nord og tanker fra disse aktørene om AKKS 

Nord-prosjektet og mulige samarbeid. 

• Kartlegging av allerede eksisterende aktivitet i nord og hvordan AKKS Nord skal forholde seg til dette.

• Mulige konkurrenter - fordeler og ulemper

• Lokasjon av avdelingen 

• Målgruppe 

• Modell for drift av AKKS Nord

• Aktivitet i form av workshoper - aktiviteten inngår som en del av kartleggingen da dette er en svært god 

pekepinn på om målgruppen er interessert i den type aktivitet som AKKS ønsker å drive med

Under greier vi ut om noen av punktene over.

2.3.1 AKKS Nord «modellen» 
«Det er langt dette landet.

Det meste er nord» 

- Rolf Jacobsen 

Nord-Norge er et enormt område. Bare ved å se på navnet på avdelingen AKKS Nord ser vi en stor forskjell 

fra de andre AKKS-avdelingene som er stedsbestemt, til en by. Det å kartlegge hele Nord-Norge er ikke fort 
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gjort. Det er også vanskelig å vite hvordan type driftsmodell av forskjellige bedrifter som vil fungere best, da 

det meste krever litt andre løsninger enn vi ser sør i landet. Dette er nettopp fordi Nord-Norge er et enormt 

område, med liten befolkning og store avstander. 

Det hadde vært vanskelig å starte AKKS Hammerfest eller AKKS Alta. Mest naturlig hadde kanskje vært å 

starte AKKS Tromsø eller AKKS Bodø. Likevel tyder kartleggingen som er gjort til nå på at det er best å 

skape sin «egen» AKKS-modell for AKKS Nord. 

AKKS Nord-modellen går ut på at avdelingen har en base og kontorsted i Bodø, men vil også være til 

stede i flere nord-norske byer eller utkantstrøk - alt etter hvem og hvor avdelingen får prosjektstøtte 
fra. Dette gir oss flere muligheter til å søke midler, men byr også på utfordringer med å etablere seg i 

et enormt område. 

AKKS Nord har i skrivende stund kontor på Mediegården i Bodø. I samme bygg finnes øvingslokaler, Store 

Studio, Beatlaben, Pop-senteret, Pott og Panne samt. flere som driver med musikk og kultur i Bodø. 

Vi er nødt til å starte en plass, og deretter utvide gradvis.

AKKS Nord starter med å fokusere på å etablere seg i Bodø, og samtidig kjøre aktiviteter i Finnmark, 

nærmere bestemt Finnmarks største by; Alta. Grunnen til at vi ikke startet i Tromsø er så enkelt som at i 

prosjektleders kontrakt var en av de første konkrete oppgavene å gjennomføre LOUD i Alta høsten 2018. 

Dette ble starten på et sterkt samarbeid med Alta og Finnmark, og både byen, ungdomshuset og fylket har 

siden da gått inn med både økonomisk støtte og interesse etter vellykket samarbeid. 

Dette viser et behov og etterspørsel for AKKS i Finnmark, og vi har siden da gjennomført enda en workshop 

på ungdomshuset i Alta. Dette året har AKKS Nord fått 60 000 kr fra Finnmark og Alta Kommune til å 

gjennomføre LOUD, pluss KOMP midler på 20 000 kr.  Alta kommer med forslag om å også gjøre LOUD 

etter en egen modell, hvor vi sprer workshopen ut over to til tre helger i stedet for å kjøre workshopen i 

høstferie/vinterferie. Dette er også begrunnet med hvordan Nord-Norge fungerer. Det finnes bare en 

musikklinje i Finnmark, og den ligger i Alta. De fleste musikkstudentene har sitt bosted andre steder i fylket 

og reiser hjem i lengre ferier. Noe ungdomshuset tydelig ser på sine arrangementer. Dette gjelder også i stor 

grad ungdomsskoleelever selvom de bor i kommunen. Denne forespørselen fra ungdomshuset i Alta 

understreker nettopp dette med viktigheten av å lage sin egen modell på hvordan vi driver både avdelingen 

AKKS Nord og våre aktiviteter. 

Videre har vi startet å se på Tromsø, og ønsker å kjøre aktivitet der ila 2021. Når vi kommer så langt vil 

AKKS Nord ha vist seg med kvalitetsprosjekter i de tre største byene i Nord-Norge. Dette anser AKKS Nord 
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som god investering av tid og penger. I stedet for å kaste seg over hele området med en gang, beveger vi oss 

langsomt men godt gjennomtenkt igjennom Nord-Norge. 

Hva skal AKKS Nord tjene penger på? 
Nedenfor nevnes samarbeid med mange aktører, og arrangering av kurs på kulturhus og ungdomsklubber. 

Nesten alle workshopene har vært dekket 100% av prosjektmidler, og har vært gratis for deltakere. Dette er 

fordi flere ungdomshus lar oss låne lokaler gratis, og har regler for at alt skal være likt for alle deltakere - 

altså gratis. 

Dette har vært supert for å markere seg i nord, og som en del av kartleggingen, men videre trenger AKKS 

Nord inntekt. Videre vil AKKS Nord ha inntjening på medlemskontigenter, og vil være nødt til å finne 

løsninger for å ta betaling for workshoper og kurs ved å f.eks leie lokaler det arrangeres i. 

Løsning på arrangement der ungdomsklubber krever null deltakeravgift:
- Dersom AKKS Nord arrangerer kurs der ungdomsklubber låner ut lokaler gratis og krever null 

deltakeravgift kan AKKS Nord søke om gratisplasser som en del av prosjektmidler.

Utleie av øvingslokaler har også vist seg gjennom kartleggingen å være en utfordring for AKKS Nord da 

dette er gratis for vår målgruppe (ungdom under 26 år) i store deler av Nord-Norge. 

Løsning på utleie av øvingsrom: 

- Utleie av øvingslokaler er noe AKKS Nord tidlig har sagt at kan være utfordrende da dette for det meste er 

gratis for ungdommer. Men, det kan være verdt å se på utleie for profesjonelle musikere som ikke ønsker å 

bruke øvingslokaler som er gratis. AKKS Nord foreslår at avdelingen får dispensasjon fra utleie av lokaler i 

startfasen da dette krever noe mer kartlegging og planlegging for å få til.

AKKS Nord har også kommet med en idé om å tilby allerede utviklede konsepter som f.eks LOUD, eller 

instrumentkarusell som en «pakke» andre aktører kan kjøpe/leie inn. Et eksempel på dette kan være 

festivaler: 

AKKS Nord har fått flere forespørsler fra festivaler om hjelp til arbeid for bedre kjønnsbalanse. Her tenker 

de selvfølgelig ikke nødvendigvis på rekruttering av artister, men på å f.eks arrangere workshoper for unge 

jenter i forbindelse med festivaldager. En idé på dette kan være at AKKS Nord søker prosjektmidler til 

instruktører og reise, og stiller med en allerede utarbeidet workshop til en festival. Festivalen betaler AKKS 

for gjennomføring og planlegging av workshopen. Dermed kan gratis deltakelse være løst samtidig som 

AKKS Nord har inntjening på workshopen. Denne ideen har ikke vært utprøvd eller foreslått til noen i 

skrivende stund, men er noe AKKS Nord ønsker å teste ut. 
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2.3.2 Kartlegging av aktivitet og relevante kulturaktører i nord 

Som nevnt ovenfor har AKKS Nord først hatt et hovedfokus på Bodø og Alta. Den siste tiden har vi også sett 

nærmere på Tromsø. Nedenfor nevnes noe av kartleggingen som har blitt gjort i de forskjellige fylkene. Det e 

valgt å ikke legge ved møtereferater eller navn. Her nevnes det noen av de viktigste samarbeidene til nå, 

samt. andre relevante kulturaktører i nord, også utenfor de tre største byene. 

Nordland

Dersom vi ser på hvem som driver «lik» aktivitet som AKKS i form av f.eks workshoper i Bodø ser man 

straks at workshopen «FRUKT» utpeker seg. Dette er en stor leir for ungdommer, ganske lik LOUD dersom 

man ser på at det er en større leir for ungdommer i høst- og vinterferie fylt med kurs i musikk, band, 

studioarbeid, låtskriving, lek og nye bekjentskaper. Selvfølgelig er LOUD et unikt prosjekt som skiller seg 

fra FRUKT på mange måter, men likevel ville det nok vært veldig dumt å arrangere LOUD samtidig som 

FRUKT i Bodø. 

Derfor har AKKS Nord hatt et samarbeid med de som driver FRUKT, og har kartlagt sammen med FRUKT 

hvordan vi kan styrke begge parters aktivitet og samtidig drive egen AKKS aktivitet i Bodø. På små steder er 

det ekstremt viktig å fokusere på samarbeid og ikke konkurranse, særlig for nye prosjekter. 

FRUKT har mange unge jenter på sine workshoper, men få av disse får brukt sitt fulle potensiale f.eks med 

tanke på å spille instrumenter. Mange skriver i påmeldingen at de spiller både trommer og gitar, men ender 

opp på låtskriving og sang. FRUKT ser derfor etter AKKS og kompetansen vi har rundt arbeid for bedre 

kjønnsbalanse. Her har vi valgt å inngå et samarbeid med Kulturhuset Gimle (hvor leder også har en rolle i 

FRUKT) om å lage et prosjekt som arbeider konkret med kjønnsbalanse og valg av instrument. AKKS Nord 

søkte støtte til dette prosjektet hos Nordland Fylkeskommune som innvilget 43 000 kr til prosjektet. 

Prosjektet går ut på flere dagsworkshoper for jenter med f.eks instrumentkarusell, kurs i bass, gitar og 

trommer (hvor vi også går inn på teknikk som f.eks gitarpedaler og backline) og studioproduksjon. Sammen 

håper vi at dette vil resultere i en bedre kjønnsbalansen og at valg av instrument vil endres over tid, også på 

FRUKT. 

Samarbeidet har også resultert i at prosjektleder for AKKS Nord har vært instruktør på flere FRUKT 

workshoper (ofte som eneste kvinnelig instruktør). Gjennom FRUKT har AKKS Nord blitt bedre kjent med 

musikkmiljøet i byen. 

For å nevne noen samarbeid i Nordland: Nordland Fylkeskommune - workshoper, AKKS Nord i fagpanelet 

til UKM Bodø, Ad Lib Jazzklubb om markering av kvinnedagen, festivalen Kjerringråkk med 

workshoper, Kulturhuset Gimle - workshop for jenter, Hunstad Kultursenter - workshop for jenter, 
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Antihype om kurs på Vindkastfestivalen, FRUKT, UKM Bodø, Vefsn Kulturskole om workshop for jenter 

og Bodø 2024 om framtidige samarbeid. 

Andre som er verdt å nevne er Pop-senteret, Stormen konserthus, Sinus, Bodø Kommune, Dama Di, 
Store Studio, Pott og Panne, Nordland musikkråd, lokale instruktører og festivaler i Nordland. 

Finnmark

Som nevnt tidligere var AKKS Nord sitt første prosjekt å arrangere LOUD i Alta i 2018. Dette ble starten på 

et stekt samarbeid med ungdomshuset «Huset», kommunen og lokale instruktører. Vi har til nå arrangert en 

stor workshop i 2018, og en i 2019. I denne rapporten nevnes det også at slik aktivitet kan brukes som et 

grunnlag til søknader, noe som vi har gjort i Finnmark etter workshopene på Huset. Finnmark 

Fylkeskommune innvilget derfor 50 000 kr til å arrangere flere workshoper i fylket ila 2020. 

Det meste av konkret samarbeid har vært basert rundt disse workshopene i Alta, men AKKS Nord har også 

vært i kontakt med mange andre i Finnmark som en del av kartleggingen (konkrete eksempler nevnt i 

tidligere rapporter fra AKKS Nord). AKKS Nord deltok også på RYK sin arrangørsamling i Vadsø hvor 

AKKS Nord fikk presentert seg til over 30 andre kulturaktører fra Finnmark. 

Slik som i Nordland har også Finnmark større workshoper/musikkleir for ungdom. I Alta er den største 

workshopen GIGANT. Prosjektet er for ungdommer fra hele Finnmark. AKKS Nord har samarbeidet med 

GIGANT og Huset slik at AKKS også kan arrangere musikkleir i Alta. Vi holder naturligvis workshopene til 

forskjellige tidspunkt, og begge parter er enige om at AKKS sin aktivitet er verdifull og unik, og truer ikke 

prosjektet GIGANT på noen måte dersom vi holder et godt samarbeid. 

I Hammerfest arrangerer de workshopen «Sommerfeber». Dette er også lik aktiviteten AKKS ønsker å drive 

med. Likevel har også ungdomshuset Bootleg sagt at de ønsker aktivitet fra AKKS og er positive til 

framtidige samarbeid. 

AKKS Nord arbeider også med ideer til hvordan vi kan inkludere oss i, og være med på å styrke det samiske 

musikkmiljøet. Her har vi vært i kontakt med rådgivere til div. søknadsordninger på sametinget. Det er mulig 

å søke prosjektmidler dersom samisk kultur er hovedformålet. 

Andre som er verdt å nevne: Bootleg (Hammerfest), Kooperativet Kulturscene (Vadsø),  Pikene på 

Broen (Kirkenes), Scene Finnmark (Vadsø),  AKS (Hammerfest), Varangerfestivalen, lokale 
instruktører, UKM, Finnmark musikkråd, GIGANT, Sommerfeber. 
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Troms

Som nevnt ovenfor har vi ikke hatt aktivitet i Troms til nå. Dette er noe vi ønsker å satse på i 2021. AKKS 

Nord startet kartleggingen med en samtale med RYK (rytmisk kompetansenettverk i Nord) som har en enorm 

oversikt over kulturnæringen i hele Nord-Norge. Det er flere aktører RYK anbefaler AKKS Nord å ta kontakt 

med, blant annet Tvibit og lokale instruktører og musikere i troms. 

Andre som er verdt å nevne: Tvibit, Kofor, RYK, Troms musikkråd, Cat Collective, Kultur i Troms, 

Musikkonservatoriet i Tromsø, Tromsø Jazzklubb, lokale festivaler og instruktører. 

2.5 Aktivitet og medlemsrekruttering
AKKS Nord har som forventet søkt prosjektmidler og gjennomført arrangementer siden oppstart. Dette har 

også på naturligvis gått under kategorien kartlegging samtidig som det også bygger et grunnlag som kan 

vises til i søknader - noe som AKKS Nord fikk tilbakemelding på at manglet i søknader ved oppstart. 

Å rekruttere medlemmer til organisasjonen er det eneste punktet (fra prosjektleders kontrakt om 

forventninger) som har bitt nedprioritert i prosjektperioden. Dette har to årsaker: 

1. Prioriteringen har lugget på å søke midler, kartlegge, bygge et nettverk, planlegge, gjennomføre og 

rapportere prosjekt. Det har ikke vært tid til stort mer i en halv stilling. 

2. Det virker unaturlig å rekruttere medlemmer til AKKS Nord som til nå kun har vært et forprosjekt og 

ikke en egen avdeling. Altså ville ikke medlemmer hatt like fordeler som medlemmer knyttet til en stiftet 

avdeling, og det har virket naturlig å avvente fokuset på medlemsrekruttering til AKKS Nord er et eget 

avdelingslag. 

Utvalgt aktivitet AKKS Nord har arrangert eller vært involvert i:  
24.04 - 26.04 2020 LOUD del 1, Alta // AVLYST, COVID-19 Arrangør

21.03 2020 Musikkworkshop, Gimle, Bodø // AVLYST, COVID-19 Arrangør

04.03-07.03 2020 FRUKT, Hunstad kultursenter, Bodø Instruktør

08.03 2020 Markering av kvinnedagen, Sinus, Bodø

08.02 2020 Musikkworkshop / Instrumentkarusell, Gimle, Bodø Arrangør

25.01 2020 UKM, Bodø Fagpanelet

10.01 - 12.01 2020 Band for jenter, Mosjøen Instruktør

28.09 - 01.10 2019 AKKS Nord bandworkshop for jenter/LOUD, Alta Arrangør

05.04 2019 Promoworkshop med Hayley Shea, Bodø Medarrangør

06.03-09.03 2019 FRUKT Instruktør

09.02 2019 Instrumentkarusell, Hunstad Kultursenter, Bodø Arrangør

06.02 2019 LOUD! Inspirasjonskurs med JM Norway, Bodø   Rekruttering      

05.10- 07.10  2018 AKKS Nord bandworkshop for jenter/LOUD, Alta Arrangør
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3. ØKONOMI (vedlegg - driftsbudsjett juni-desember 2020)

4. PROBLEMSTILLING - Utfordringer ved oppstart av en ny avdeling i AKKS i sammenheng med 

utbrudd av Corona-viruset.

COVID-19 har påvirket det meste siden utbruddet. Norge forventer å se flere konkurser, permitteringer osv. 

Det er ikke til å legge skjul på at dette påvirker AKKS Nord enormt, kanskje ikke med tanke på driften her 

og nå, men med tanke på oppstart av en ny AKKS avdeling. Det kan på mange måter høres ut som en umulig 

oppgave å starte en ny «bedrift» samtidig som mange andre bedrifter jobber for å ikke gå konkurs. 

Dette går ut over AKKS Nord fordi kommuner, fylkeskommuner, sponsorer og fond som vi er avhengige av 

for driftsmidler vil lite sannsynlig prioritere oppstart av en ny AKKS avdeling i nærmeste framtid. AKKS 

Nord ser for seg at sponsorsøknader kanskje ikke blir prioriteten til ulike bedrifter i denne tiden da de mulig 

vil bruke overskuddsmidler på å redde seg selv. AKKS Nord sliter også med å få til planlagte møter ang. drift 

som skulle funnet sted denne våren.

AKKS Nord kan selvfølgelig fortsatt få positivt svar fra noen sponsorer, samt. på at kommunen vil prioritere 

AKKS Nords søknad om driftsmidler. Men, det kan tenkes at corona-viruset vil ha en negativ påvirkning i 

flere sammenhenger. Det sier seg selv at det er vanskelig å innvilge midler til en ny bedrift som ønsker å 

drive med aktivitet som i skrivende stund ikke er mulig grunnet restriksjoner etter virus-utbruddet. Selvom 

smittetiltakene avvikles, vil det kanskje være naturlig at allerede-eksisterende bedrifter får ekstra støtte, og at 

dette blir prioritert ovenfor å starte nye prosjekter i nærmeste framtid. 

AKKS Nord har foreløpig rundt 123 000 kr i prosjektmidler, noe som skulle brukes på workshoper denne 

vinteren og våren. Alle workshoper og kursdager må nå avlyses grunnet virus-utbruddet. Altså har vi 

innvilgede prosjektmidler som nå burde brukes på prosjekter høsten 2020 slik at vi ikke mister tilskuddene. 

Dette vil kreve mye ekstra arbeid ut året, noe som vil påvirke prosjektleder i en halv stilling. 

Det er mange grunner til at Corona-viruset gjør det vanskelig å starte opp en ny avdeling nettopp nå. Dette er 

en problemstilling vi må ta hensyn til, og det er satt opp forslag på om stiftelsen av AKKS Nord burde 

utsettes eller stiftes denne sommeren som planlagt. 

4.1 Foreslått løsning 1

Selvom AKKS Nord har hatt som mål å stiftes i mai 2020, foreslåes det at AKKS Nord forblir et prosjekt 

under AKKS Norge ut året 2020. Dersom det kan vedtas allerede på dette Landsmøtet kan AKKS Nord 

stiftes som en egen avdeling fra 1. januar 2021. 
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Dersom det kan gjøres et vedtak om dette nå, trenger ikke AKKS Nord å ligge under AKKS Norge hele veien 

til neste Landsmøte selvom avdelingen ikke taes opp som en egen avdeling fra 1. juni 2020. Det foreslåes at 

AKKS Nord vedtas som en egen avdeling fra og med 1. januar 2021. 

Ved dette vedtaket vil AKKS Norge støtte forprosjektet AKKS Nord økonomisk i et halvt år til på bakgrunn 

av virus-utbruddet og vanskeligheter dette medfører. 

4.2 Foreslått løsning 2
AKKS Nord stiftes som en egen avdeling under Landsmøtet som planlagt med forhåpninger om at AKKS 

Nord klarer å starte opp en ny avdeling tross virus-utbruddet. 

5. VIDERE STRATEGI (vedlegg - Driftsbudsjett 2021 og Handlingsplan)
Videre strategi er knyttet til mye beskrevet tidlig i rapporten, særlig i punkt 2.3.1 AKKS Nord «modellen» og 

2.3.2 Kartlegging av aktivitet og relevante kulturaktører i nord. 

Helt konkret ser AKKS Nord for seg å ha en hovedbase og kontorsted i Bodø, slik prosjektet har hatt siden 

andre prosjektperiode. AKKS Nord vil også drive med aktivitet andre steder i Nord-Norge alt etter hvor vi 

får prosjektstøtte fra. Avdelingen vil drive musikkrelaterte arrangement, musikkopplæring og arbeid for 

bedre kjønnsbalanse og likestilling i musikklivet i nord. AKKS Nord ser ikke for seg å drive utleie av 

øvingslokaler i nærmeste framtid, noe det søkes dispensasjon fra i AKKS Nords søknad ti Landsmøte. 

AKKS Nord må fortsette å søke prosjektmidler og driftsmidler til avdelingen. AKKS Nord vil også fortsette 

å søke nye samarbeid samt. ta vare på og utvikle allerede inngåtte samarbeid.

5.1 - Økonomi

AKKS Nord har vært i samtale med Bodø 2024 (se punkt 5.4 i denne rapporten). Det er ikke tatt med 

økonomisk støtte fra Bodø 2024 i budsjettet for 2021, men det ligger et ønske om samarbeid fram mot 2024 

hos begge parter. Likevel kan intensjon om samarbeid med Bodø 2024 være med på å styrke vår søknad om 

driftsmidler fra Bodø Kommune. 

I en samtale med rådgiver for støtteordningen «samfunnsansvar» hos Sparebank 1 Nord-Norge vises det stor 

interesse for AKKS Nord. Sparebank 1 Nord-Norge mener at AKKS definitivt er i målgruppen for ordningen 

og anbefaler oss å søke prosjektmidler for 2021 i første omgang. Vi kan søke om tilskudd til en rekke 

workshoper. Dersom de ser at avdelingen AKKS Nord blir stiftet som en egen avdeling, og får støtte fra 

andre aktører er de positive til å se på en treårig avtale om prosjektmidler. Sparebank 1 kan ikke gå inn med 

driftsstøtte. Midler fra Sparebank 1 betales på etterskudd av gjennomført prosjekt. 
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AKKS Nord har lenge vært i samtale med Nordland Fylkeskommune om driftsmidler. Fylkeskommunen har 

per i dag ingen støtteordninger for drift, men stiller seg positivt til prosjektet. De påpeker at ingen i fylket 

driver med lik aktivitet som AKKS, og vi vil derfor være prioritert for prosjektmidler. Vi er fortsatt i samtale 

om problemstillingen rundt driftsmidler. 

Vi ser samme problemstilling til Fylkeskommunen Troms og Finnmark, og vil også her fortsette samtalen om 

løsninger på dette. 

AKKS Nord vil aktivt gå inn for å søke driftsmidler fra Bodø Kommune og eventuelle sponsorer. 

5.2 - Målgruppe
Målgruppen til AKKS Nord er i hovedsak kvinner innenfor segmentet rytmisk musikk, med hovedfokus på 

barn og unge under 26 år. Vi ser også ulike behov i ulike byer med tanke på målgruppen andre aktører 

allerede satser på. Videre ønsker AKKS Nord å kartlegge fokusområder og målgruppe i de forskjellige byene 

der vi vil drive med aktivitet. En grunn til at dette er relevant er at det varierer fra by til by hvilke aktiviteter 

som allerede eksisterer i form av f.eks workshoper og kurs. F.eks vil det være naturlig å fokusere i hovedsak 

på elever ved ungdomsskolen i Bodø da de allerede har mange tilbud til ungdom som går på VGS. I en annen 

by vil det kanskje være motsatt, og vi må kartlegge dette godt før vi starter opp flere prosjekter. Mange 

prosjekter kan være åpen for en bred aldersgruppe, men det vil være lurt å gjøre seg tanker om hvilke 

målgruppe som burde være i fokus med tanke på rekruttering til organisasjonen og avdelingslaget.

5.3 - Aktivitet 

I Bodø kan vi på sikt se på å starte med kursperioder i form av en til en undervisning eller 

gruppeundervisning (f.eks instrumenter, låtskriving, produksjon). 

Vi ønsker også å fortsette samarbeidet med FRUKT og kulturhuset Gimle, hvor prosjektmidler allerede 

innvilget til prosjekt som skulle gjennomføres i vår/sommer må flyttes til høsten 2020. Dette prosjektet går ut 

på en rekke dagsworkshoper for jenter i Bodø. Dette prosjektet kan også gjennomføres i kommende år 

dersom prosjektet får midler til dette.

Vi ønsker også å fortsette samarbeidet med Huset i Alta om å arrangere LOUD!Jentenes bandleir. Dette 

ønsker vi å arrangere i 2020, men også kommende år. 

AKKS Nord vil se på muligheter for å drive aktivitet i andre byer i Nord-Norge, med Tromsø som første 

prioritet for å utvide området vi driver i. 
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Ideen om å «selge» allerede utviklede prosjekter til f.eks festivaler (som presentert tidligere i denne 

rapporten) er også noe AKKS Nord vil prøve ut som en del av strategien videre. 

5.4 - Framtidsutsikt - Bodø som europeisk kulturhovedstad 2024 (vedlegg - Intensjonsavtale)

Siden 1984 har EU pekt ut europeiske kulturbyer, siden kalt kulturhovedsteder. Ideen er kultur, og ikke bare 

økonomi og industri, som drivkraft for sivilisert byutvikling. Kun to ganger tidligere har Norge hatt 

europeisk kulturhovedstad. Det skjedde i Bergen i 2000 og Stavanger i 2008. Bodø og Nordland har i flere år 

jobbet for å bli Europeisk kulturhovedstad (ECoC) i 2024. 26. august i fjor ble avgjørelsen tatt i Brussel - 

Bodø blir den første europeiske kulturhovedstaden nord for Polarsirkelen.

Men hva betyr det egentlig at Bodø og Nordland blir kulturhovedstad? Alle planer er ikke lagt, og daglig 

leder for Bodø 2024 tiltrer ikke før høsten 2020 (det er per i dag en konstituert leder for prosjektet). Fra 

søknaden Nordland leverte kan vi se at det er planlagt store kulturprosjekter de neste fire årene, noe som 

koster store penger. Selve kulturhovedstad-prosjektet er beregnet å koste 300 millioner kroner. 

I møte med konstituert leder for Bodø 2024 forstår AKKS Nord at de fleste innspill for hva som skal arbeides 

med i forbindelse med Bodø 2024 er kortvarige prosjekter, f.eks festivaler og arrangementer. Derfor kommer 

AKKS Nord med et innspill til Bodø 2024 om å se på hva som kan være med på å styrke kulturlivet i Bodø 

på lang sikt, også etter 2024.

Å starte opp en AKKS avdeling i Bodø har aldri vært mer relevant. AKKS Nord vil være attraktivt for 
kulturhovedstad-prosjektet, og kulturhovedstad-prosjektet vil være attraktivt for AKKS Nord. 

Grunnen til at dette er relevant for AKKS er at Bodø vil være en magnet for både nasjonale og internasjonale 

kulturaktører de kommende årene. Store sponsorer fra næringslivet vil også vise seg her årene framover. 

Musikk og kultur vil være i fokus i større grad enn tidligere, og dermed kan man se for seg en stigende 

interesse fra befolkningen, artister, det lokale næringslivet, lokale aktører og ikke minst internasjonal 

interesse. 
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Dersom vi ser på strategien, målene og 

satsningsområdene til kulturhovedstad-
prosjektet passer AKKS Nord perfekt 

under flere punkter, og det vil være 
unaturlig å ikke inngå et samarbeid 

framover -  noe daglig leder for Bodø 
2024 er enig i. 

Det er særlig to mål AKKS Nord møter 

godt i forbindelse med Bodø 2024:

• Mål nr. 3 «To connect with groups still 
not engaged» - Addressing issues like 
diversity, mental health, isolation. 

Kunnskapen og kompetansen som AKKS sitter på rundt arbeid for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 
vil være veldig attraktivt for Bodø 2024. 

• Mål nr. 7 «To improve the careers and opportunities for cultural professionals» - A major capacity-building 
focus, which improves skills and experience, and creates jobs»

Vi møter også dette målet godt da AKKS Nord vil være en oppdragsgiver og støttespiller for selvstendig 

næringsdrivende, f.eks ved å bruke lokale instruktører. Dette gir arbeid og synlighet til de som arbeider 

profesjonelt med musikk. Det gir også muligheter for kompetanseheving og utvikling for både deltakere og 

instruktører. Vi kan også være med å styrke profesjonelle i andre ledd av musikkbransjen som f.esk lyd, lys, 

scene og studio/musikkproduksjon. 

Så kommer spørsmålet om kulturhovedstad-prosjektet i seg selv vil kunne støtte AKKS Nord økonomisk. I 

møte med konstituert daglig leder for kulturhovedstad-prosjektet kan ikke dette svares på per i dag. Dette er 

grunnet at budsjett må ferdigstilles og at endelig daglig leder tiltrer til høsten. Slike avgjørelser må i denne 

sammenheng taes på et senere tidspunkt. Men, at AKKS Nord passer inn under strategien og målene for 

Bodø 2024 er det ingen tvil om, og begge parter ønsker å inngå et samarbeid dersom AKKS Nord blir stiftet 

som en egen avdeling. Samarbeid om arrangement står sterkt, hvor økonomisk støtte vil være relevant. 

Driftsmidler må derfor per nå søkes hos Bodø Kommune som har søknadsfrist i mai - svar tilsendes i juni. 

Her vil AKKS Nord tenkelig stå sterkere enn tidligere fordi vi kan bidra til kulturhovedstadens 

satsningsområder og mål. 
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AKKS Nord og Bodø 2024 har for nå skrevet en intensjonsavtale (se vedlegg):

«I møte 09.03.2020 ble Bodø2024 presentert for planer om å etablere et nordnorsk
regionledd i organisasjonen AKKS. AKKS jobber for bedre kjønnsbalanse i norsk
musikkliv. Organisasjonen har lokal- og regionledd i flere norske byer, men ingen i nord.
AKKS har flere sammenfallende mål med Bodø2024. Spesielt ift å jobbe spesifikt for å nå
grupper av samfunnet som er underrepresentert i kulturlivet, men også generelt ift
strukturering og organisering av kulturfeltet. Sistnevnte er spesielt relevant for NordNorge, som bør kunne 
etablere fler regionale ledd i organisasjonslivet i årene frem mot
kulturhovedstadsåret 2024.»
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