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AKKS Norge er en frivillig musikkorganisasjon som arbeider for bedre kjønnsbalanse og 
likestilling innen musikken. Vårt formål er ”å rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i 
alle ledd av musikklivet” og er i dag eneste musikkorganisasjon som jobber aktivt med 
tiltak for å få flere jenter og kvinner til å ha glede av og drive aktivt med musikk- foran og 
bak scenen.  
 
AKKS Norges er organisasjonens sentralledd og jobber for å samordne lokallagene, jobbe 
med kompetanseheving internt i organisasjonen og jobbe kulturpolitisk på nasjonalt nivå 
for å fremme AKKS Norges formål og oppnå bedre rammebetingelser for egen 
organisasjon og lokallag.  
I 2018 har fokus vært på utvikling og implementering av nytt medlemssystem, nye 
nettsider, kommunikasjon- og strategiarbeid og organisasjonsutvikling.  
 
AKKS Norge har 5 aktive avdelinger, også kalt avdelingslag; AKKS Bergen, AKKS 
Kristiansand, AKKS Oslo, AKKS Stavanger og AKKS Trondheim.  
I 2018 har AKKS jobbet med kartlegging for å danne AKKS Nord 
Alle avdelingslag tilbyr kurs som instrument- og samspillkurs, workshops, arrangerer 
konserter og arrangementer og drifter rimelige øvingslokaler for organisasjonens 
medlemmer.   
 
LANDSSTYRET 

 

 
 
 
 
 

Styrets besetning pr. 31.12.2018 
Rolle Navn 
Landsstyreleder Monica Ifejilika 
Sentralstyremedlem Claus Fibiger 
Sentralstyremedlem Camilla Slaattun Brauer 
Styreleder AKKS Bergen Ragnhild Severeide 
Styreleder AKKS Kristiansand Christine Svarstad 
Styreleder AKKS Oslo Martha Våge 
Styreleder AKKS Stavanger Katrine Lilleland 
Styreleder AKKS Trondheim Tale Vang Ellefsen 
Vara Ingunn Sand 
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Landsmøtet er AKKS Norges øverste myndighet og avholdes hvert 2.år, og det ble 
avholdt i Bergen, mai 2018.�Mellom landsmøtene ledes organisasjonen av Landsstyret (LS) 
som består av styrelederne i de fem AKKS avdelingslagene, samt sentralstyret, som er 
geografisk uavhengig.�Sentralstyret består av landsstyreleder, nestleder, 
sentralstyremedlem og en vara. Disse velges på AKKS Norges landsmøte og velges for to 
år av gangen. 
AKKS Norges landsstyre har hatt 5 styremøter i 2018 og løpende dialog på epost. 
 
ADMINISTRASJON  

 
AKKS Norges administrasjon består av daglig leder i 100% ansettelse. Den 31. juni 2018 
avsluttet dagligleder Ane Kiran sitt arbeidsforhold hos AKKS Norge og det ble ansatt ny 
dagligleder; Pia Korsnes.   
Administrasjonen holder til på Sentralen i Oslo, der vi deler kontorplass med AKKS Oslos 
administrasjon, Balansekunst, JM Norway, Miniøya og en rekke andre kulturaktører.  
AKKS Norge lønnet også en prosjektstilling (AKKS Nord) på 40% i 2018. 
På landsbasis er det 10,3 årsverk i de lokale administrasjonene og sentralleddet, dette er 
en økning på 0,2 fra 2018. Kontakten med avdelingene er hyppig, på telefon, epost, egne 
Facebook-grupper og bi-ukentlige Appear.in-møter.  
 
Som ansatt i AKKS er dagene travle og arbeidsdagene kan bli lange. Arbeidstiden er ofte 
ubekvem opptjent plusstid lar seg ikke alltid avspasere.  
AKKS ønsker å være en god arbeidsplass for sine ansatte og vi jobber nå med å utvikle en 
helhetlig personalpolitikk som er felles for hele organisasjonen – som tar vare på de 
ansatte og med et lønnsnivå som er konkurransedyktig. Dette jobbes det videre med i 
2019. Snittet for lederstillingene i AKKS inkludert sentralleddet ligger på 424 221, dette  
er lavt i forhold til tilsvarende stillinger. 
 
 
ØKONOMI 

 
AKKS Norge er en ideell organisasjon og alle midler går til å støtte organisasjonens 
formål.  
AKKS Norge får størstedelen av sin driftsstøtte gjennom Tilskudd til landsomfattende 
musikkorganisasjoner, forvaltet av Norsk Musikkråd. Midlene kommer fra overskuddet til 
Norsk Tipping og størrelsen på tilskuddet har vært stabilt.  
VI har sett en økning i tildelingene fra Fordelingsutvalget (BLD) og Frifond, grunnet en 
økning i medlemsmasse og antall lokallag.  
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Det meste av midler går direkte videre til AKKS Norges avdelingslag, i form av driftsstøtte 
på totalt 1 060 000,- og Frifondmidler, der kun 5% blir værende igjen i sentralleddet for å 
dekke administrasjonskostnader. 
Det er derfor lite frie midler til å dekke mer enn normal drift, møtevirksomhet med mer og 
AKKS Norge er avhengig av å søke støtte for ekstraordinære aktiviteter. Det er derfor 
utfordrende at AKKS Norges aktivitetsområder ligger så tett opp mot det som ofte 
defineres som normal drift at det er vanskelig å skaffe midler som ikke er tenkt som 
prosjektmidler.  
 
Det er god likviditet i organisasjonen og det ble i 2017 vedtatt å omdisponere en del til 
investering i nye nettsider og medlemssystem, samt prosjekttilskudd til forprosjektet AKKS 
Nord – for å startet arbeidet med å danne en eller flere avdelingslag i Nord-Norge.  
Årets resultat er negativt, noe det var budsjettert med for 2018. Dette skyldes som sagt  
at flere prosjekter har blitt utsatt og har påløpt i 2018.  
 
Nøkkeltall årsregnskap 2018 
Totale inntekter: 3 260 139 
Kostnader tilskudd til lokallag: -1 899 510 
Lønnskostnader og styregodtgjørelse: - 958 629 
Andre driftskostnader: - 528 579 
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler -   44 603 
Årets resultat: - 171 182 

 
 
MEDLEMMER 

 
Medlemshold har vært i fokus også i 2018 og vi har gjort store endringer i hvordan dette 
blir organisert og systematisert.  
Allerede i 2016 ble det vedtatt at organisasjonen skulle få et felles, digitalt 
medlemssystem for å forenkle arbeidsrutinene og kvalitetssikre behandlingen av 
medlemsinformasjon.  
 
Overgangen til Hypersys, et medlemssystem levert av Unicornis AS, skjedde gradvis i 
løpet av andre halvdel 2017. Det gjenstår fremdeles funksjoner og ordninger så systemet 
fungerer optimalt for AKKS, og vi ser frem til å være heldigitale innen utgangen av 2019.  
Overgangen til et felles system har avdekket inkonsekvente og svake rutiner og vi jobber 
kontinuerlig med å forbedre og utarbeide rutiner og løsninger for godt medlemshold.  
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Det ble i 2017 vedtatt å endre medlemskontingent til 50,- uansett alder og 
medlemskapstype og AKKS tilbyr nå to kun typer medlemskap – ordinært medlemskap og 
bandmedlemskap.  
Ordinært medlemskap er for enkeltpersoner som blir medlemmer i et AKKS avdelingslag, 
mens bandmedlemmer er personer som er tilsluttet et band eller gruppe som sammen 
ønsker å bli medlem i AKKS.  
 
De band som oppfyller kriteriene om minst 3 medlemmer hvorav 1/3 er under 26 år kan bli 
bandlag. Disse bandene defineres som lokallag i organisasjonen, med demokratiske 
rettigheter og stemmerett ved Landsmøtet, samt at de kan søke Frifondmidler og 
Voksenopplæringstilskudd.  
De band som ikke oppfyller krav om sammensetning kan bli et medlemsband. 
Medlemsbandene har ingen demokratiske rettigheter som lag, men regnes som en  
gruppering av ordinære medlemmer under deres respektive AKKS avdlag. De kan heller 
ikke søke Frifond, men kan søke Voksenopplæringsmidler.   
Alle medlemskap gjelder for et år av gangen og må fornyes hvert kalenderår.  
 
Som en medlemsorganisasjon er medlemsmassen vår svært viktig – ikke bare økonomisk, 
men også for å vise at vi jobber formålstjenlig.  
Det er en økt bevissthet både internt og utad på hva AKKS er og vil være i samfunnet.  
Vi definerer oss tydeligere som en barne- og ungdomsorganisasjon og dette gjenspeiles i 
aktivitet og medlemsmasse, som blir stadig yngre. Den totale medlemsmassen er stabil, 
andelen unge medlemmer steg i 2017, men har sunket noe i 2018, som viser at vi kan 
jobbe ennå mer målrettet mot vår viktigste målgruppe – de unge.  
Det største tapet er av jenter; vi har mistet hele 160 mot 33 tapte gutter.  
Dette tallet er for høyt og vi må fokusere på oppmuntre flere jenter til å spile hos AKKS.  
 
Fylke Lokallag Antall Totalt U26 Kvinner Menn Annet*** Student 

Hordaland AKKS Bergen 
avdlag 1 678 369 379 289 9 264 

  Bergen 
Bandlag 7 26 23 4 22 - 9 

  Bergen 
Medlemsband 28 109 36 16 92 1 2 

Agder AKKS Kr.sand 
avdlag 1 132 88 56 73 3 15 

  Kr.sand 
Bandlag 9 36 36 8 29 - 5 

  Kr.sand 
Medlemsband 3 8 - - 7 - - 
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Rogaland 
AKKS 
Stavanger 
avdlag. 

1 39 31 15 17 7 - 

  Stavanger 
Bandlag - - - - - - - 

  Stavanger 
Medlemsband - - - - - - - 

Oslo AKKS Oslo 
avdlag 1 256 119 153 79 24 - 

  Oslo Bandlag 7 27 27 24 2 1 - 

  Oslo 
Medlemsband - - - - - - - 

Trøndelag 
AKKS 
Trondheim 
avdlag 

1 161 67 63 63 35 21 

  Tr.heim 
Bandlag 9 52 40 12 40 - 32 

  Tr.heim 
Medlemsband 4 16 1 2 14 - 5 

TOTALT 2018 72* 1540 837 732 727 80 353*** 
  2017 98** 1657 1035 892 760 5 479*** 
    Antall Totalt U26 Kvinner Menn Annet Student 

* - av disse er 32 tellende lokallag, da medlemsband ikke har demokratiske rettigheter i 
organisasjonen. 
** - av disse er 39 tellende lokallag, da medlemsband ikke har demokratiske rettigheter i 
organisasjonen 
*** - stor mulighet for feil, grunnet sms-innmeldinger - ikke alle registrerte studentstatus 
 
 
KURS 

 
På å våre kurs skal du oppleve spilleglede, mestringsfølelse og sosial tilhørighet.  
Det er store lokale variasjoner, både i type kurs, lengde og størrelse på gruppe eller 
enkelttimer og antall kurs pr år, men alle AKKS avdelingslag har opplæring som sin 
kjernevirksomhet og det er en felles målsetting at vi alltid skal ha et tilbud og det skal 
være lav terskel for å prøve.  
 
Flere avdelingslag har fått støtte via BUFDIR, noe som har vært en viktig faktor for å nå ut 
til andre deler av befolkningen. Disse midlene har gjort at vi aktivt har kunne oppsøke 
andre miljøer og kunnet tilby helt eller delvis subsidiert kursavgift for familier med 
vanskeligstilt økonomi.  
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AKKS ansetter mange instruktører igjennom året, til kurs, camps og workshops. Det er 
viktig at alle våre instruktører er aktive musikere eller musikkpedagoger, aktive i dagens 
musikkliv.  
Våre instruktører blir forbilder for deltakerne og vi prioriterer derfor kvinner fremfor menn.  
I 2018 hadde vi 47 kvinnelige og 40 mannlige instruktører til våre kurs. Dette er ikke 
inkludert LOUD, jentenes bandleir i sommerferien.  
 
Kursoversikt 2018 

Kurs  Mengde Deltagere 

Avdelingslag 

Antall 

Tim
er 

Totalt 

U
.26 

Kvinner  

M
enn 

Annet 

Studenter 

AKKS Bergen 66 657,5 275 194 162 100 1 83 

AKKS Kristiansand 7 30 43 37 26 17 0 0 

AKKS Oslo 86 853 272 224 237 27 1 0 

AKKS Stavanger 76 0 106 89 79 26 0 4 

AKKS Trondheim 70 527,5 92 55 57 35 0 2 

Totalt antall 2018 305 2068 788 599 561 205 2 89* 
Totalt antall 2017 378 3011 886 647 650 231 3 156* 
Totalt antall 2016 318 2338 741 481 473 267 - 102* 
* - ikke alle registrere studentstatus 
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ØVINGSLOKALER 

 
AKKS er en tilrettelegger for musikkutøvelse, og tilbyr rimelige og lett tilgjengelige lokaler 
i de fem byene vi er tilstede i. Tilbudene er attraktive og dekker ulike øvingsbehov, med 
rom utstyrt med full backline og noen steder utvidet med piano og elpiano/keyboards.  
Dette bidrar til at ungdom kan fortsette å spille sammen etter kurs uten å investere i dyrt 
utstyr selv. Det er stor aktivitet i øvingslokalene til AKKS og lokalene er i daglig bruk av 
band som øver fast, kursdeltakere som driver egenøving, og drop-in utleie fra lokale band 
eller band og artister på gjennomreise/turne.  
 
Øvingslokalene er viktige for driften til avdelingslagene, da det er den aktiviteten som gir 
mest egen inntjening, men også fordi det bidrar til at vi holder oss synlige i bybildet og 
holder kontakt med det lokale musikkmiljøet.   
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AKKS Bergen 5 404 1229 2409 2430 

AKKS Kristiansand 2 20 29 774 116 
AKKS Oslo 6 85 503 2451 646 

AKKS Stavanger 1 7 16 576 43 

AKKS Trondheim 3+3 66 168 1974 831 
2018 14 582 1945 8184 4066 
2017 17 495 1010,5 7370 4813 

 
 
PROSJEKTER 

 
I tillegg til ordinær kursdrift og workshops driver avdelingslagene flere større prosjekter.  
 
GAIN er et samarbeidsprosjekt mellom AKKS Bergen og 
plateselskapet EDDA Music og musikkstudioet Lydriket 
for å få flere jenter til å interessere seg for og ønske 
satse på musikkproduksjon og produsentrollen. Tilbudet 
er kun for jenter i alderen 16 – 25 år og har foreløpig varighet ut 2018. I tillegg til 
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workshops og samlinger om produsentfeltet får to deltakere etter søknad et eget 
mentorprogram, med personlig oppfølging av mentor Peter Sæverud.  
 
 

 
 
LOUD! – jentenes bandleir 
LOUD! er en årlig musikkleir for jenter og transpersoner mellom 11 og 17 år. Gjennom en 
uke fylt med låtskriving, bandøvelser og konserter, jobber LOUD! for å skape selvtillit og 
musikkinteresse blant deltakerne. LOUD! er åpent for alle, både dem med noe eller ingen 
banderfaring fra før. På leiren settes bandene sammen av deltakere med varierende 
bakgrunn, slik at de kan lære av hverandre. 
 
LOUD! får et stadig sterkere fotfeste i organisasjonen og det er et uttalt mål at alle 
avdelingslag skal ha sine lokale LOUD!-leire i høst- eller vinterferien.  
LOUD lederhåndboka er under utvikling, etter støtte fra KOMP og i 2018 ble opplæringen 
av ledere og instruktører ytterligere formalisert.  
 
Den nasjonale sommerleiren vokser og ble i 2017 utvidet med en serie helgekurs og 
workshops under navnet elektroLOUD!. ElektroLOUD! handler om å lære å produsere 
egne låter, beherske programvare og programmere beats.  
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AKKS NORD 

 
I september 2017 annonserte vi ledig stilling som 
prosjektleder for AKKS Nord, prosjektet skulle kartlegge 
muligheter for et eller flere AKKS avdelinger i Nord-Norge. 
Vi mottok søknader fra flere velkvalifiserte søkere, og 
Karoline Amb, bosatt i Tromsø, fikk jobben. På grunn av 
andre forpliktelser forlot hun oss i mai 2018, men vi var 
heldige å få Gøril Nilsen til å fortsette prosjektet. Med 
bakgrunn fra å jobbe med ungdom og deltakelse, så vel 
som musikalske ferdigheter. 
I 2018 fokuserer AKKS Nord prosjektet på kartlegging 
rundt hvor i Nord-Norge det vil være fordelaktig å starte denne nye avdelingen. 
Kartleggingen er ikke bare basert på hva som er gunstig for AKKS, men for befolkningen. 
Hvor er det største behovet? Som en del har AKKS Nord gjennomført et bandverksted for 
jenter som fant sted i Alta høsten 2018. 
Nord-Norge strekker seg over 45% av Norges totale landområder, men dekker bare 9,2% 
av landets befolkning. Nord-Norge er stort, og så langt har vi sett et behov for denne 
avdelingen, da folk som bor i dette området ofte savner hendelser, workshops og andre 
arrangementer som større byer har mye. Det neste trinnet vil bli veldig spennende, med 
flere flere verksteder og aktiviteter i nord. På grunn av størrelsen på nord og den lille 
befolkningen må AKKS Nord forvaltes forskjellig fra de andre avdelingene. AKKS Nord vil 
sannsynligvis ha sitt hovedkontor i en by, men også arrangere "pop up" -verksteder rundt 
de tre fylkene i nord. 
Gøril vil fortsetter utarbeidelse av en plan for AKKS-tilstedeværelse med tilbud om unge 
jenter i musikk.  
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PROSPERA 

 
Prospera er et nettverk som består av pro bono-konsulenter med høyere utdannelse og 
arbeidserfaring fra ledende bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor.  
Pro bono-konsulentene stiller sin kompetanse til rådighet på fritiden for sosiale 
entreprenører og veldedige organisasjoner gjennom gratis konsulenttjenester. Prospera 
kaller dette «kompetansebasert frivillighet»  
 
Prospera valgte ut AKKS Norge som en av mottakerne for deres pro bono-prosjektstøtte i 
2017.  
For å hjelpe AKKS å fremstå mer helhetlig over hele landet og tydeligere nå våre 
målgrupper var oppgaven å komme frem til en kommunikasjonsstrategi som vil sikre en 
mer effektiv kommunikasjon og enklere rekruttering og tydeligere gjennomslag for 
verdigrunnlaget til organisasjonen.    
Prosjektrapporten var på nærmere 30 sider og inneholdt observasjoner og vurderinger av 
AKKS tilbud, kommunikasjonskanaler og omdømme blant ansatte, tillitsvalgte og brukere.  
Rapporten gir anbefalinger til målgruppeinndeling og hvordan disse gruppene trenger 
forskjellig kommunikasjon og tilbud, grep for å tydeliggjøre verdigrunnlaget og fremstå 
som mer helhetlig på tvers av fylkesgrensene.  
 
Bearbeiding av anbefalingene vil fortsette i 2019, via et Profilutvalg dannet av 
representanter fra alle avdelingene.  
 
BALANSEKUNST 

 
AKKS er en av grunnleggerne til Balansekunst, som i 2016 ble en forening og består i dag 
av over 50 organisasjoner innen musikk- og kulturfeltet, med et felles ønske om å forbedre 
likestillingen i norsk kulturliv.  
Der AKKS jobber med grasrota og de unge, har Balansekunst et større virkefelt i det 
profesjonelle og etablerte musikkfeltet og medlemsorganisasjonene bidrar på dugnad for 
å gjennomføre prosjekter og arrangementer.  

 
Det er naturlig at AKKS og Balansekunst har et tett 
samarbeid og dette fortsatte i 2018, med blant annet to 
seminarer på by:Larms konferanseprogram. 
Det ble i 2018 inngått en avtale om å dele kontorlokaler 
med Balansekunst fra 1.1.2019.  
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INTERESSEPOLITIKK 

 
I 2017 ble det satt i gang arbeid med både ny kulturmelding og ny frivillighetsmelding, og 
AKKS Norge har vært aktive i utarbeidelse av flere felles innspill gjennom vårt 
medlemskap i Norsk Musikkråd, Musikkens Studieforbund, Kulturalliansen med mer. 
AKKS Norge vil leverte sitt skriftlige innspill til kulturmeldingen i 2018, samt deltok på flere 
innspillsmøter i regi av Kulturdepartementet og LNU.   
Styreleder og DL AKKS Norge har også deltatt i møter og sendt innspill til 
Fordelingsutvalget i NMR og Tono-forhandlingene -TONOavgiften. De deltok på høring 
for Statsbudsjettet 2019 i Familie- og Kulturkomiteen og leverte også skriftlig innspill. 
DL AKKS Norge har også deltatt ved bl.a. GRCA-konferanse i Serbia, Musikktinget 2018, 
BY:larm, Prospera bankett m.m.  
 

 
 
 
KOMPETANSEHEVING 

 
Ansattsamling: 
AKKS Norge ønsker et positivt miljø og god samhandling mellom avdelingslagene.  
En forutsetning for samhandling er forståelse, kommunikasjon og møteplasser. Derfor er 
det viktig å samle alle ansatte i de lokale administrasjonene for å legge til rette for dialog 
og samarbeid.  
Administrasjonene samles til møter via Skype hver andre uke, og har ansattsamlinger der 
samtlige ansatte i de lokale administrasjonen samles for diskutere og utvikle drift og 
prosjekter.  
Ansattsamlingen våren 2018 var lagt til Landsmøtet i Bergen. Det ble også holdt en 
ansattsamling høsten 2018 i Oslo, der det var kursing i nettsidene Idium. Ansattsamlingen 
ble kombinert med et felles julebord for alle avdelingene og sentralstyret.   
 
Styrekurs: 
Daglig leder har i 2018 gjennomført opplæring med lokale styremedlemmer.  
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FRIFOND

 
Frifond er en støtteordning som skal stimulere til lokal kulturaktivitet for barn og unge. 
AKKS Norge forvalter Frifondmidler gjennom Norsk Musikkråd og støtter AKKS lokallag 
etter følgende prinsipp og fordelingsnøkkel; 
AKKS avdelingslag får 75% av potten for å styrke deres kurs- og arrangementsvirksomhet 
og bidra til lokal LOUD leire i høst- og vinterferier og 5% går til AKKS Norge for 
administrasjon av støtteordningen. De resterende 20% er søkbare midler som alle tellende 
bandlag kan søke på.  
I 2018 fikk vi inn 23 søknader fra band og vi kunne dele ut til sammen 150 000,- til 15 band 
som søkte støtte til innspilling i studio, konserter, musikkvideoer og utstyr til øving og 
fremføring.  
 
 
KONSERTER OG ARRANGEMENTER 

 
 
En viktig del av å bygge musikkglede er å få lov til å vise frem det man har lært, på kurs 
eller i øvingslokalene.  
Hos AKKS vil vi gi alle en mulighet til å stå på scenen for utforske og utvikle sine 
sceneferdigheter og få live-erfaring. Alle avdelingslag arrangerer konsert etter endt 
semester, der kursdeltakere får muligheten til å spille.  
 
Bingo er en AKKS klassiker – en kveld med bingo, moro og ofte musikalske innslag. Dette 
er en god rekrutteringsarena og møteplass for AKKS medlemmer utenfor øvingsrommene.  
 
Det er en økende interesse for arrangørfeltet blant de unge og vi har nå arrangørgruppen 
UFLAKKS i flere avdelinger.  
Disse arrangørgruppene lager konserter for ungdom under 18 år og bygger samtidig opp 
egen arrangørfaglig kompetanse.  
AKKS er også ansvarlig eller medarrangør for flere store arrangementer, som Feminalen i 
Trondheim, Eggstock i Bergen og Musikkfest i Oslo og Stavanger.   
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Lokale arrangementer 2018: 
 

ARRANGEMENTER 2018 

Avdlag 

Da
to

:  

Ty
pe

 a
rr

.  

St
ed

:  

De
lta

ke
re

  

Pu
bl

ik
um

  

 
Bergen 24.jan Rockebingo  Apollon  4 53 

Bergen 21.feb Rockebingo  Apollon  6 41 

Bergen 23.feb UFLAKKS - Sløtface  Det Akademiske 
Kvarter  13 24 

Bergen 07.mar Bra Damer - Kvinnedagen Chagall 13 74 
Bergen 21.mar Rockebingo Apollon 5 53 
Bergen 22.mar UFLAKKS: Softcore Utd.  Østre 12 75 
Bergen 18.apr Rockebingo Apollon 7 51 
Bergen 03.mai Lyden fra Ø Hulen 1 48 
Bergen 23.mai Rockebingo Apollon 4 43 
Bergen 24.mai AKKSkons. Garage 6 89 
Bergen 06.jun Eggstockfestivalen Kvarteret 87 479 
Bergen 20.jun Sommerbingo Kvarteret 1 30 
Bergen 18.jul Sommerbingo Kvarteret 1 23 
Bergen 01.aug Sommerbingo Kvarteret 1 23 
Bergen 22.aug AKKS-Bingo Apollon 7 72 
Bergen 24.aug Eggstock etterfest Kvarteret 19 139 

Bergen 14.sep UFLAKKS: JEZ_EBEL, Finding Neo, 
Happydieyoung på Vill Vill Vest  Østre 24 200 

Bergen 15.sep Fagdag, Ung Delegat, Vill Vill Vest  Kvarteret 10 33 
Bergen 19.sep AKKS-Bingo Apollon 6 28 

Bergen 12.okt Avslutningskonsert Loud! Jentenes 
Bandleir 2018  

Studio USF 14 50 

Bergen 18.okt UFLAKKS: Myra + Luna  Østre 15 35 
Bergen 24.okt AKKS-Bingo Apollon 8 55 
Bergen 21.nov AKKS-Bingo Apollon 5 77 
Bergen 22.nov UFLAKKS: Lekende Lett + Mato Polo  Østre 13 23 
Bergen 27.nov AKKS-Konserten Kvarteret 31 72 
Bergen 06.des Lyden Fra Øvingslokalet Hulen 13 41 

Kristiansand 08.feb SAVA m Sløtface supp: Jejune / 
Sauropod Teateret 20 35 

Kristiansand 08.feb SAVA m Honningbarna supp:   
Pom Poko/Brenn Teateret 20 85 
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Kristiansand 24.apr Filmfest Ung - Silvana Kirstiansand kino 2 15 
Kristiansand 31.mai AKKSkons. Samsen Khus 20 60 

Kristiansand 02.jun Byfest på torget  The Breadheads 
og The Blended – to AKKSband Torget 11 100 

Kristiansand 06.jun Likestilling: i går, i dag og i morgen  Likestillings- 
konferansen 6 60 

Kristiansand 09.sep SAVA konsert m Honningbarna, 
supp: Pom poko og Brenn  Teateret 20 85 

Kristiansand 13.des AKKS-konserten Samsen 19 60 
Stavanger 24.feb UFLAKKS Sløtface + Sauropod Tou Scene 9 60 
Stavanger 27.apr UFLAKKS: Tøfl. Metropolis 12 300 
Stavanger 16.jun UFLAKKS Sommerfest Folken 10 40 
Stavanger 02.sep Workshop med NORA Collective  Tou Scene 20   
Stavanger 28.sep Dårlig Vane Floken 10 156 
Stavanger 13.okt UFLAKKS// Tunghørt Festivalen  Floken 10 34 
Stavanger 10.nov Wonder the Boy + Icy Arn  Floken 10 47 
Stavanger 24.nov DePresno Yndlingen 10 23 
Stavanger 28.des TØFL Tou Scene 10 280 

Oslo 02.jun Musikkfest Oslo  Torvet.    1500 
Oslo 07.jun Bandskolekonserten  Sentralen     

Oslo 12. 
Juni Tøyenparken     8000 

Oslo 14. 
Juni 

AKKS-konserten Vårsemester 
2018 

Ingensteds 33   

            
Oslo 2. -4. 

aug 
Stand bandtelt, Norwaycup Ekebergsletta Norway 

Cup  
Delte 
ut ca 
100 
flyers.  

ca. 
20.000 
i løpet 
av uka.  

Oslo 06.aug Normkritisk samtale og 
frivillighygge  

Parken Brenneriveien 8   

Oslo 27.aug Lansering av AKKSfamilien og 
musikkquiz  

Bruket 27   

Oslo 08.sep LOUD Stand Helt OK Festival  Helseth ungdomhus 100 100 

Oslo 18.-
22.sep Girls Rock Camp Alliance Beograd, Serbia 60 - 

Oslo 29.sep Elvelangs Stand m konsert Broen ved Akerselva   

ca. 
1000 
på 
konser
t ca. 
4000 
totalt 
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Oslo 1.-
5.okt LOUD!høstferien 

avslutningskonsert på Popsenteret  

AKKS  
Brennerivn/Popsenter
et  

14 50 

Oslo 23.okt Instrument  avslutningsJAM 
Ragna, Marie og Ragnhild AKKS  Brenneriveien  25 - 

Oslo 28.okt 
1. Konsertserien UpRoar 
Røverstaden som medarrangører  
med RadioRakel. Rekruttere  

Røverstaden 2 fra 
AKKS 65 

Oslo 07.des Pre-produksjon til AKKS-
konserten  Prepod 20   

Oslo 09.des Bandskolekonserten Sentralen, Hvelvet 24 60 
Oslo 09.des Uproar Vol 2  Røverstaden 3 30 
Oslo 14.des AKKS-konserten  Mono 31 70 

Trondheim 03.02. Bingo Trondheim Calling Olavshallen   20 
Trondheim 26.02. Bingo Café Løkka     

Trondheim 08.mar 8.marskonsert Tiril Hognestad, 
Intetskjønn, Juno Lobbyen  8 frivill 

3 band 36 

Trondheim 14. . 
Juni 

AKKS-konserten  Kultursenteret ISAK 18 30 

Trondheim 24.aug Lansering av AKKS-familien; 
AKKS-bingo, fotoutstilling og 
konsert med Ingeborg Oktober  

Café Løkka 8 (1 artist 
og resten 
frivillige 
fra AKKS)  

50 

Trondheim 12.-14-
okt 

Feminalen 8konserter 
fagdebatt            -#Metoo,  
Bingo,                2 filmvisninger 
2 klubbkvelder 

Olavshallen 30 53 

Trondheim 12.okt «Politiker mingling» Feminalen  Olavshallen 11 2 

Trondheim 12.-14-
okt 

Feminalen 8konserter 
fagdebatt -#Metoo,  Bingo,                
2 filmvisninger 2 klubbkvelder 

Olavshallen 30 53 

Trondheim 12.okt «Politiker mingling» Feminalen  Olavshallen 11 2 
Trondheim 08.des Bandkurs Konsert Buranhu 4 5 

AKKS Nord 5.-
7.okt Band-workshop HUSET 11   

 
 
REPRESENTASJON OG DELTAKELSE  

 
AKKS er representert i styrer og utvalg i ulike organisasjoner som blant annet Norsk 
Musikkråd, Musikkens Studieforbund og Fordelingsutvalget for Tilskudd til 
Landsdekkende Musikkorganisasjoner (NMR).  
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SAMARBEIDSPARTNERE 

 
AKKS Norge er avhengig av gode relasjoner til andre i kulturbransjen og jobber tett med 
andre aktører innen både kultur og frivillighet.  
I tillegg har avdelingslagene en rekke lokale samarbeidspartnere innen offentlig og privat 
sektor, som tilskuddsgivere eller delaktige i prosjekter og arrangementer. Under er et 
knippe av de sentrale samarbeidspartnere for AKKS.  
 
LNU NKA MSF 
NMR GramArt Balansekunst 
Overhaus Idium Unicornis 
BLD Musikkutstyrsordningen Kulturdepartementet 
Kulturalliansen Kommuner/fylkeskommuner VIRKE 
Kompetansesentrene JM Norway Kursagenten 
VOFO Step One Kulturtanken 
Prospera Sparebankstiftelsen BUFDIR 
Sentralen by:Larm TVIBIT 
Skeiv Ungdom BandOrg RadiOrakel 
VIRKE EPOS Frivillighet Norge 

 
  
MEDLEMSFORDELER 

Hvem/hvor Hva 
Kulturfordel Gratis instrumentfrakt hos SAS 
Kulturfordel 20% rabatt på leiebil hos Europcar 
Kulturfordel Rabatt på hotell- og møterom hos Nordic Choice Hotels 
Kulturfordel 10-15% rabatt på formstøpte ørepropper hos Hantek  
Kulturfordel 10% rabatt hos Dolly Dimples 
Kulturfordel 15% rabatt på regnskapsprogrammet Fiken 
AKKS Rabatt på kurs, øvingslokaler og arrangement i AKKS 
Hulen Gratis inngang på Torsdagsrock 
Hagstrøm Musikk 10% rabatt på ̊ musikkutstyr og tilbehør 
MusikkMiljø/Pro Perc  10% rabatt på ̊ musikkutstyr og tilbehør 
Apollon 10% rabatt på ̊ plater og merchandise 
Musikk Magazinet 10% rabatt på ̊ rekvisita 
Gitarhuset 16% rabatt på ̊ instrumenter og utstyr 
Kaibosh 10% rabatt på ̊ alle briller og solbriller 
Klosteret Kaffebar 10% rabatt på ̊ kaffe, te og mat 
Mjas  Opptil 45% på trykk og grafisk design 
Service Partner 30% reparasjoner, 15% varesortimentet til Norsk Musikk Distr.  
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VI tilbyr en rekke fordeler til våre medlemmer og alle medlemmer kan benytte seg av 
tilbudene uavhengig av geografisk tilhørighet.  
 
AVSLUTNING 

 
2018 har vært et år preget av nyansettelser, digitalisering og endring.  
Vi er godt på vei til å fulldigitaliseres, et arbeid som vil fortsette i 2019, med medlemssystemet 
Hypersys og de nye nettsidene fra Idium. Dette har vist seg å være en lang prosess som forventes 
avsluttes i 2019, det må da gjøres en evaluering av prosessen. 
 
Avdelingslagene har kommet tettere sammen og sett hverandres lokale forhold og utfordringer – 
noe som er et viktig utgangspunkt for å forstå og samhandle.  
Det er nå et sterkt fellesskap på tvers av fylkesgrensene og det er en større enighet om hva AKKS 
skal være, hvorfor og for hvem.  
Det er et høyt aktivitetsnivå og vi jobber formålsrettet.   
 
AKKS er nå 36 år – men ser at vi på ingen måte er utdatert.  
#metoo og #nårmusikkenstilner preget slutten av 2017 og store deler av 2018, det viser hvor viktig 
det er å fortsette kjempe for likestilling i musikklivet, så vel som i andre bransjer.  
Som eneste musikkorganisasjon som aktivt jobber med konkrete tiltak på daglig basis for å bedre 
kjønnsbalansen og fremme likestilling er det viktig at vi er synlige og tydelige på hva vi mener er 
viktig for musikklivet.  
Vi vil fortsette å oppmuntre barn, unge og voksne til å ta valg basert på egne ønsker, ikke hva som 
er forventet på bakgrunn av deres kjønn - og støtte de som tør ta utradisjonelle valg.  
AKKS Norge vil påvirke med de krefter og kanaler vi kan og fortsette arbeidet med å løfte frem 
viktigheten av likestilling og kjønnsbalanse i musikk- og kulturlivet, styrke ung frivillighet og sikre 
gode kultur- og fritidstilbud til barn og unge.  
 
 
Oslo mai 2019 
 
_______________________ 
Pia Korsnes 
Daglig leder, AKKS Norge 

 

Gitarmaker Terje 
Vesterøy 

20% på alt, unntatt instrumentbygging 

Tiger 10% på alt, unntatt billetter 
Oslo Digitaltrykk 15% på trykk 
Transgressive House 10% på trykk av ensfarget t-shirt 
Hørselslaben Støpte ørepropper 895,- 15% på Monitorsett inkl Shure/Sennheiser 

formstøpte propper 
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