
Handlingsplan 2020 - AKKS Nord

Hovedmålsettinger:
• Vi skal arrangere aktiviteter og musikkopplæring i Nord-Norge hovedsakelig rettet mot kvinner, 

samt barn og unge under 26 år.
• Vi skal rekruttere medlemmer til AKKS Nord og promotere avdelingen
• Vi skal bygge AKKS Nord opp som en selvstendig avdeling

Aktiviteter:
• 10. - 12. januar 2020: Gøril instruktør - bandskole for jenter (Mosjøen kulturskole)
• 25. januar 2020: UKM BODØ - AKKS Nord er med i fagpanelet
• 08. februar 2020: Workshop Bodø, Gimle (Instrumentkarusell)
• 04. - 07. mars 2020: Gøril instruktør under FRUKT i Bodø.
• 08. mars 2020: AKKS Nord er med på markering av kvinnedagen, Stormen Kulturhus.
• 21. mars 2020: Workshop Bodø, Gimle
• April 2020: AKKS Nord arrangerer LOUD del 1 i Alta
• Høsten 2020: AKKS Nord arrangerer LOUD del 2 i Alta.
• Høsten 2020: To workshoper i samarbeid med Gimle
• Starte et samarbeid med Bodø i forbindelse med at Bodø skal være europeisk kulturhovedstad 

2024.
• Arrangere aktiviteter for medlemmer i Troms, f.eks. ELEKTRO-LOUD eller en dagsworkshop i 

2021.
• Inngå samarbeid med festivaler i Nord-Norge, med mål om å ha arrangere aktiviteter samtidig 

med festivalene - med mål om samarbeid i 2021.
• Planlegge AKKS Nords årsmøte 2021 (evt. med fagdag for DL og styret)
• Planlegging av 2021/framtidsutsikt. Finne nye steder å utvikle organisasjonen
• Arbeide for at AKKS Nords arrangementer er inkluderende og normkritiske.

Rekruttering og promotering:
• Promoteringsarbeid:

• Besøke skoler i forbindelse med workshoper, kampanjer digitalt og fysisk både i
      forbindelse med workshoper og ellers.

• Inngå avtaler med ungdomsklubbene/kulturhusene der workshoper og kurs
      arrangeres, om at de ansatte hjelper til med promotering og rekruttering
• Involvere målgruppen for å gi medlemmer et eierskap til AKKS Nord.

• Kampanjer, konkurranser, møter eller lignende hvor målgruppen til AKKS kan
      være med for å komme med forslag på f.eks. hvilke aktiviteter som er ønsket fra
      AKKS Nord framover.
• Gi informasjon om organisasjonen og AKKS Nords årsmøte under aktiviteter

Organisasjonsbygging
• Arbeide for at AKKS Nord blir en selvstendig avdeling.
• Arbeide for økonomisk selvstendighet for AKKS Nord ved å sikre finansiering av den daglige 

driften ved å:
•  Søke samarbeid med eventuelle sponsorer i regionen.
• Utarbeide en plan for å sikre inntekter til AKKS Nord.
• Inngå samarbeid med organisasjoner i regionen

• Gi styret mulighet til å bli trent i LOUD-modellen/pedagogikken.
• Kartlegging av målgruppe og lokale behov i Nord-Norge.

• Ambisjon om å jobbe for hele Nord-Norge med begrensninger. Finne  
satsningsområder og spesifikk målgruppe i de forskjellige byene. 

• Arbeide for at AKKS Nord er en god arbeidsgiver.


