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ÅRSBERETNING 2019 

VIRKSOMHETENS ART  
AKKS Norge er en frivillig musikkorganisasjon som arbeider for bedre kjønnsbalanse og likestilling innen 
musikken. Vart formal er a rekruttere  moti ere og s nliggj re k inner i alle ledd a  musikkli et  og er i dag 
eneste musikkorganisasjon som jobber aktivt med tiltak for a fa flere jenter og kvinner til a ha glede av og drive 
aktivt med musikk, foran og bak scenen.  

AKKS Norges er organisasjonens sentralledd og jobber for a samordne lokallagene, jobbe med 
kompetanseheving internt i organisasjonen og jobbe kulturpolitisk pa nasjonalt niva for a fremme AKKS Norges 
formal og oppna bedre rammebetingelser for egen organisasjon og lokallag.  

AKKS Norge har 5 aktive avdelinger, ogsa kalt avdelingslag; AKKS Bergen, AKKS Kristiansand, AKKS Oslo, AKKS 
Stavanger og AKKS Trondheim. 
Alle avdelingslag tilbyr kurs som instrument- og samspillkurs, workshops, arrangerer konserter og 
arrangementer og drifter øvingslokaler som lanes og leies ut til medlemmer.  

Landsmøtet er AKKS Norges øverste myndighet og avholdes hvert 2.ar, sist i 2018. 
Mellom landsmøtene ledes organisasjonen av Landsstyret (LS) som bestar av styrelederne i de fem AKKS 
avdelingslagene, samt sentralstyret, som er geografisk uavhengig. 
Sentralstyret bestar av landsstyreleder, nestleder, sentralstyremedlem og en vara. Disse velges pa AKKS Norges 
landsmøte og velges for to ar av gangen. 
AKKS Norges landsstyre har hatt 5 styremøter i 2019.  

 
FORTSATT DRIFT  
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og denne 

forutsetningen er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.  

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse med tilhørende noter et rettvisende 
uttrykk for resultatet i 2019 og den økonomiske stillingen ved arsskiftet. Utover det som fremgar av 
arsoppgjøret kjenner ikke styret til andre forhold vedrørende organisasjonens drift som skulle vært tatt med i 
regnskapet.  

 
NØKKELTALL ÅRSREGNSKAP 2019 

Totale inntekter: 3 904 275 

Styrets besetning pr. 31.12.2019 

Rolle Navn 

Landsstyreleder Monica Ngozichukwuka Ifejilika 

Sentralstyremedlem Claus Fibiger 

Sentralstyremedlem Camilla Slaattun  

Styreleder AKKS Bergen Gunnhild Hodnekvam 

Styreleder AKKS Kristiansand Maiken Kleiven Grærsli 

Styreleder AKKS Oslo Quynh-Chi Ton-Nu 

Styreleder AKKS Stavanger Katrine Lilleland 

Styreleder AKKS Trondheim Katarzyna Maria Wieczorek 

Vara Ingunn Sand 
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Kostnader tilskudd til lokallag: -2 169 872 

Lønnskostnader og styregodtgjørelse: - 945 684 

Andre driftskostnader: - 424 340 

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler -   44 603 

Årets resultat:   319 776 

ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE 

AKKS Norges administrasjon består av daglig leder i 100% stilling, Pia Korsnes har vært  ansatt som dagligleder siden juni 2018.   
Administrasjonen holder til på Sentralen i Oslo, der vi deler kontorplass med AKKS Oslos administrasjon, Balansekunst, JM Norway, 
Miniøya og en rekke andre kulturaktører.  
Balansekunst sitter nå samlokalisert med AKKS.  
 
AKKS Norge lønnet også en prosjektstilling (AKKS Nord) på 50% i 2019. 
På landsbasis er det 11,2 årsverk i de lokale administrasjonene og sentralleddet, dette er en økning på 0,9 fra 2018.  
Kontakten med avdelingene er hyppig, på telefon, epost, egne Facebook-grupper og bi-ukentlige Whereby-møter. 
 
Administrasjonene består av en mann og resten kvinner. 
Det sittende styret har hatt 9 medlemmer, 8 kvinner og en mann. 
 
Det har ikke vært skader eller ulykker i 2019 og sykefraværet er veldig lavt. 
 
FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER 
Organisasjonen har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2018. 
 
MILJØRAPPORT 
Organisasjonen driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. 
 
Oslo, juli 2020. 
 
 

_____________________   _____________________   _____________________  
Monica Ngozichukwuka Ifejilika  Gunnhild Hodnekvam    Ingunn Sand 
AKKS Norge    AKKS Bergen    AKKS Norge 
 

_____________________   _____________________   _____________________ 
Camilla Slaattun   Katrine Lilleland    Quynh-Chi Ton-Nu 
AKKS Norge    AKKS Stavanger   AKKS Oslo 
 

_____________________   _____________________   _____________________ 
Claus Fibiger    Maiken Kleiven Grærsli   Emely Waet 
AKKS Norge    AKKS Kristiansand   AKKS Trondheim 
 

_____________________ 
Pia Korsnes 
AKKS Norge       

Katarzyna Wieczorek
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