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Vedlegg 8 

Valgkomitéens innstilling 2020  

Valgkomiteen har bestått av:  

Ane Kiran - Limita Lunde - Linn Frøkedal  

Valgkomiteen innstiller på at sittende styre gjenvelges for en periode på 2 år.  

Det sittende styret har et bredt sammensatt erfaringsgrunnlag bl.a. i rollene som utøver, artistutvikler, 
media/kommunikasjonsarbeid, organisasjonsvirksomhet og næringsvirksomhet. Valgkomiteen har søkt å 
sette sammen et styre med kompetanser som utfyller hverandre og har hatt særlig fokus på kompetanse om 
likestilling- og mangfold, økonomi, organisasjonsutvikling og kommunikasjon. 

Innstilling til styreleder og styremedlemmer i AKKS Norge 2020:  

Monica Ifejilika - styreleder (2 år) 
Camilla Slaattun - sentralstyremedlem ( 2 år)  
Claus Fibiger - sentralstyremedlem (2 år) 
Ingunn Sand - vara ( 2 år)  

Kort presentasjon av sittende styremedlemmer:  

Monica N. Ifejilika  

Sentralstyret til AKKS Norge har siden mai 2018 vært ledet av Monica Ifejilika.  
Ifejilika er soloartist under eget navn og utgjør sammen med Asta Busingye Lydersen gruppen Queendom. 
Hun er også frilansskribent og en mye brukt foredragsholder og moderator, er prosjekleder for 
Grorudalprodusentene, rådgiver for Kulturrådet, sitter i styret i Oslo Domkor, og har lenge vært en tydelig 
stemme i mangfoldsarbeidet på kulturfeltet.  

Camilla Slaattun  

Camilla Slaattun er kommunikasjonsansvarlig i Norsk Jazzforum og har sittet i AKKS Norge sitt sentralstyre 
siden mai 2018.  
Slaattun er kommunikasjonsansvarlig for medlems- og interesseorganisasjonen Norsk jazzforum samt 
redaktør for nettstedet Jazzinorge.no. Hun har bakgrunn fra norsk platebransje fra stillinger i V2 Records, 
MNW Records og EMI Music Norge. I 2009 var Slaattun med å starte opp nettverket som etter hvert ble 
foreningen Balansekunst. Hun satt i arbeidsgruppa fram til Balansekunst i 2016 ble stiftet som egen 
forening, var styremedlem i perioden 2016 - 2018, leder for valgkomiteen i 2019 og satt i Balansekunsts 
politiske utvalg i samme periode. I perioden 2004 - 2013 var Slaattun representant for Norsk jazzforum i det 
politiske samarbeidsorganet Samstemt, og i hun var styremedlem i magasinet Musikk-kultur i perioden 
2005 - 2012. 
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Claus Fibiger  

Claus Fibiger ble valgt inn i sentralstyret til AKKS Norge mai 2018.  
Fibiger er daglig leder for Tanken i Sandvika, et kompetansesenter for musikknæring som drives gjennom 
en allianse av selvstendig næringsdrivende, frivillige og kommunen. Tanken disponeres av ungdom og unge 
voksne og omfatter prosjektet scene som brukes til preproduksjon, start up- og prosjektkontor, fotostudio, 
lydstudio og øvingsrom. Fibiger sitter også i styret til MØST. 

Ingunn Sand  

Ingunn Sand er daglig leder i JM Norway og har vært styrets vara siden mai 2016.  
Hun har også bakgrunn som musikkprodusent og programleder i NRK og som prosjektleder i Rockheim. 
Sand er utdannet fra NTNU med en master i visuell kommunikasjon, Sand har i tillegg  styreverv i Oslo 
Konserthus. 
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