
Sak fra forprosjektet AKKS Nord

Forprosjektet AKKS Nord søker om å bli tatt opp som en egen avdeling i AKKS under navnet AKKS 
Nord.

Etter prosjektleders kontrakt for forprosjektet AKKS Nord skal en søknad om opptak av AKKS Nord som 

egen avdeling sendes inn til Landsmøtet 2020. Full rapport for prosjektperioden med vedlegg, driftsbudsjett 

ut 2020, samt. driftsbudsjett for 2021 ligger som vedlegg til denne saken som forespurt. 

AKKS Nord ser i skrivende stund utfordringer ved å etablere en ny avdeling etter utbruddet av COVID-19, 

og søker derfor med to alternativer som ønskes vurdert under Landsmøtet. Det reflekteres rundt 

problemstillingen i vedlagt rapport under punkt 4. Det presenteres to forslag:

Forslag 1: AKKS Nord søker om forlenget prosjektperiode under AKKS Norge ut 2020, grunnet 

utfordringer tilknyttet corona-viruset, med vedtak om å stifte avdelingen 1. januar 2021. 

AKKS Nord ber om dispensasjon fra §3. Virksomhetsidé - punkt 3.2. AKKS [by/region] skal tilby egnede 

øvingslokaler for aktivitet innen rytmisk musikk - Mønstervedtekter for AKKS avdelingslag.

Kommentar: Dersom AKKS Norge har muligheten til å ta kostnaden for AKKS Nord ut 2020 vil dette også 

styrke de andre avdelingslagene og eventuelle tapte inntekter grunnet viruset ved at støtte som fordeles flatt 

på alle avdelinger blir stående likt som i dag. 

Forslag 2: AKKS Nord søker om opptak som en egen avdeling under navnet AKKS Nord med stiftelsesdato 

1. juni 2020. 

AKKS Nord ber om dispensasjon fra §3. Virksomhetsidé - punkt 3.2. AKKS [by/region] skal tilby egnede 

øvingslokaler for aktivitet innen rytmisk musikk - Mønstervedtekter for AKKS avdelingslag. 

Kommentar: AKKS Nord ser utfordringer og en risiko ved dette forslaget i skrivende stund, men legger inn 

forslaget da beslutningen ikke taes før Landsmøtet (mai 2020) hvor vi trolig vil vite mer om virus-

situasjonen enn vi gjør i dag. 

Vedlegg: Rapport og videre strategi for AKKS Nord

Vedlegg til rapporten: Driftsbudsjett juni-desember, driftsbudsjett 2021, handlingsplan, 

intensjonsavtale Bodø 2024. 


