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AKKS NORGE             

 
 
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 
den 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 2020 har vi hatt fortsatt fokus på medlemssystem, nettsider, kommunikasjon- og strategiarbeid og 
organisasjonsutvikling. Det er opprettet en egen markedsføringsgruppe med en representant fra hver 
avdeling. Det ble også vedtatt å styrke AKKS Norge sin administrasjon med en ekstra 50% stilling, der 
hovedinnholdet vil være nettsider, SoMe og medlemssystem.   
 
AKKS Norge har 5 aktive avdelinger, også kalt avdelingslag:U8 AKKS Bergen, AKKS Kristiansand, AKKS Oslo, 
AKKS Stavanger og AKKS Trondheim. I 2018 og 2019 ble det lagt ned betydelig arbeid med kartlegging og 
kurs for å danne AKKS Nord. På Landsmøtet 2020 ble det AKKS Nord vedtatt som selvstendig avdeling fra 
1.1.2021.  
 
Alle avdelingslag tilbyr kurs som instrument- og samspillkurs, workshops, arrangerer konserter og 
arrangementer og drifter rimelige øvingslokaler for organisasjonens medlemmer. 
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STYRELEDER             

 
 
 
 

Det er lys i enden av tunnelen,  
kjære AKKS familie.  
 
 
Vi vet ennå ikke hvordan det vil se ut der borte, 
inne i den tiden hvor alt som holder oss på  
to-meters avstand er "nedkarantenisert" og 
"bortvaksinert", når albuehilsner og høflige nikk 
igjen blir til håndhilsner, high-fives (gjør folk 
fremdeles det?) og klemmer. Vi vet bare at det blir 
lysere. At det blir bedre. At det ser ut som om det 
går over. 
 
Jeg er lei av å rope gjennom tre lag bomull, av 
solo-seter på bussen, og av å synge alene i dusjen. 
Jeg vil ut. Jeg vil treffes. Jeg vil kjenne 
trommeslagene i kroppen, kjenner duret fra bassen 
og la gitaren lokke meg til dans. Og så vil jeg at vi 
skal synge refrenget sammen - og igjen - og enda 
en gang til. 
 
Det foregående året har handlet om utholdenhet. 
Holde hjulene i gang. Holde aktivitetene gående. 
Holde humøret oppe. Holde hverandre oppe. Og 
der har vi lykkes. AKKS familien lener seg på 
hverandre, og finner støtte, inspirasjon og råd hos 
hverandre. De store hjelper de små, og de små 
inspirerer de store. Og rundt bordet er vi like. Som 
landsstyreleder med utsikt fra styrebordet har jeg 
sett dette utfolde seg. Vi vokser. Vi er nå seks 
avdelinger, og AKKS Norge har to ansatte.  
 
Når jeg nå snart går av som landsstyreleder, vet 
jeg at AKKS vil fortsette å være modige, at AKKS  

 
 
 
 
vil fortsette å vokse, og være det trygge, frie 
rommet, hvor musikken ikke har kjønn, alder eller 
farge. Musikken bare er. Og AKKS skal være - for 
enda flere unge musikkinteresserte over hele 
landet. De som falt fra skal vi finne igjen. Og når 
musikkøvingsrommene igjen er restriksjonsfrie, skal 
vi bli flere, vi skal bli åpnere. Vi skal fortsette å 
styrke hverandre, og gjøre hverandre bedre.  
 
 
Jeg takker av som landsstyreleder, men fortsetter 
å være medlem av familien.  
 
#BetaltKontigent #AKKSfamilien 
 
Monica N. Ifejilika 

 

Foto: Lars Opstad/OWMF 
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LANDSSTYRET 

 
 
Landsmøtet er AKKS Norges øverste myndighet og avholdes hvert 2. år. Landsmøte i AKKS Norge var 
planlagt gjennomført i mai i Trondheim, men det ble på grunn av den pågående koronapandemien utsatt og 
først avholdt digitalt, 5. september 2020, med innleid ordstyrer Hoda Imad. 
  
De to viktigste sakene som ble vedtatt på Landsmøtet i 2020 var nye reviderte vedtekter og opptak av  AKKS 
Nord som ordinært avdelingslag fra 1. januar 2021. De nye vedtektene er basert på forslag til 
vedtektsendringer som ble sendt inn fra administrasjonene i i avdelingslagene. De nye vedtektene spesifiserer 
blant annet ansvar og oppgaver for Sentralstyret.  
I tillegg ble Sentralstyret gjenvalgt for to nye år. 
 
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 6 styremøter i 2020 og løpende dialog på epost. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fra digitalt Landsmøte 2020 
 

Styrets besetning pr. 31.12.2019 
Rolle Navn 
Landsstyreleder Monica Ifejilika 
Sentralstyremedlem Claus Fibiger 
Sentralstyremedlem Camilla Slaattun  
Styreleder AKKS Bergen Gunnhild Hodnekvam 
Styreleder AKKS Kristiansand Maiken Græsli 
Styreleder AKKS Oslo Chi Ton 
Styreleder AKKS Stavanger Katrine Lilleland 
Styreleder AKKS Trondheim Katarzyna Wieczorek 
Vara Ingunn Sand 
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ADMINISTRASJON  

 

Administrasjonen holder til på Sentralen i Oslo, der 
vi deler kontorplass med AKKS Oslos 
administrasjon og Balansekunst, Det sitter også en 
rekke andre kulturaktører i kontorfellesskapet.  
 
AKKS Norges administrasjon består av daglig leder 
i 100% stilling, Pia Korsnes har vært  ansatt som 
dagligleder siden juni 2018.  AKKS Norge lønnet 
også en prosjektstilling (AKKS Nord) på 50% i 
2020, i tillegg har AKKS Norge lønnet en 10% 
stilling siden august 2020, via LNU støtte til 
utvikling av Nasjonale digitale kurs. 
 
I 2020 ble det vedtatt en en honorering til AKKS 
Stavanger pålydende kr. 96 000,-  pr år for DL 
AKKS Stavanger sitt arbeid som nasjonal LOUD 
ansvarlig.  
 
På landsbasis er det 13,8 årsverk i de lokale 
administrasjonene og sentralleddet med til 
sammen 18 ansatte. Dette er en økning fra 2019 
på 23,21% . Fra 2018 til 2019 var det en økning i 
årsverk på 0,9%.  
Kontakten med avdelingene er hyppig, på telefon, 
epost, egne Facebook-grupper og bi-ukentlige 
Whereby-møter. 
 
Som ansatt i AKKS er det ofte hektiske og lange 
arbeidsdager. Arbeidstiden er for mange ofte 
ubekvem og opptjent plusstid lar seg ikke alltid 
avspasere, som følge av den pågående pandemien 
har 2020 vært et ekstra utfordrende år. AKKS 
ønsker å være en god arbeidsplass for sine ansatte 
og vi jobber hele tiden 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. I 2019 
ble det vedtatt en lønnspolitikk med nasjonale 
føringer. Dette var en god start for å oppnå den 
ønskede profesjonaliseringen og for å komme opp 
på et akseptabelt lønnsnivå, men vi ligger stadig 

veldig lavt i forhold til tilsvarende stillinger innen 
kultursektoren. At det er vedtatt å styrke 
sentralleddet med en 50% medarbeiderstiling i 
2021 vil sikre god utvikling og profesjonalisering av 
organisasjonen, ikke minst minske sårbarheten. 

HMS  
2020 har vært et utfordrende år for arbeidsmiljøet. 
Med hjemmekontor, hjemmeskole og 
hjemmebarnehage for noen, hjemmekontor og 
isolasjon for andre, flere nedstengninger og 
omrokkeringer av tilbudet vårt, har vi kjent at 
pandemitiden har tatt på. Innovasjonsfatigue ble 
årets nyord for oss i AKKS.  

AKKS skal være en god arbeidsplass, med et godt 
og sikkert arbeidsmiljø og vi skal yte god service til 
våre kunder og samarbeidspartnere. Våre ansatte 
og frivillige er den viktigste ressursen i 
organisasjonens virke, og administrasjon og styret 
har fokus på at sikkerhet, fysisk og psykososialt 
arbeidsmiljø skal prioriteres og evalueres. 
Gjennom bedriftens HMS-plan er styret og 
administrasjon forpliktet til å bidra til å skape en 
god arbeidsplass. Dette innebærer blant annet 
medarbeidersamtaler, forebygging av sykefravær, 
gode instrukser ved arrangement og ikke minst 
fokus på trivsel i organisasjonens daglige virke. 
Dette har vært og vil fortsette å være et viktig 
fokusområde hos alle i AKKS.  

 
Fra jule-administrasjonsmøte i 2020 
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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, men for 2020 har vi et fall i medlemsmassen grunnet pandemien og bortfall 
av fysiske aktiviteter der vi vanligvis verver medlemmer.  

Det meste av midlene 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. 
Honorering av LOUD!s arbeidsoppgaver ble gitt til AKKS Stavanger, det tas fra NMR sitt driftstilskudd.  
 
Som et lite koronatiltak ble det bestemt at AKKS Norge betalte TONO-avgiften for alle avdelinger i 2020.  

Det er derfor lite frie midler til å dekke mer enn normal drift, møtevirksomhet, ol. AKKS Norge er derfor 
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. Det gjør det vanskelig å 
skaffe midler som ikke er tenkt som prosjektmidler. AKKS arbeider med politiskpåvirkningsarbeid både 
ovenfor myndigheter og andre tilskudds givere for å forsøke å endre denne praksisen. 
 
Det er god likviditet i organisasjonen og det ble i 2020 vedtatt å opprette en 50% medarbeiderstilling til 
sentralleddet.  
 
Årets resultat er positivt, og det var en egenkapital på totalt kr. 1 392 288,- pr. 31.12.2020. 
 
 
NØKKELTALL ÅRSREGNSKAP 
 
Totale inntekter:   4 267 777 

Kostnader tilskudd til lokallag: - 2 370 664 

Lønnskostnader og styregodtgjørelse: - 1 035 028 

Andre driftskostnader: -    390 910 

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler -      44 603 

Årets resultat:     426 571 
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MEDLEMMER 

 
 
Medlemspleie er alltid fokus og vi har de siste 
årene 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 og gjennom 2018. Det gjenstår 
fremdeles noen funksjoner og ordninger for at  
systemet kan fungere optimalt for AKKS. 
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.  
 
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.  
 
 
 

 

 
 
Bandlag er de band som oppfyller kriteriene 
(NMR-kriterier) om minst 3 medlemmer hvorav 1/3 
er under 26 år. Disse bandene defineres som 
lokallag i organisasjonen, med demokratiske 
rettigheter og stemmerett ved Landsmøtet, samt 
at de kan søke Frifondmidler og 
Voksenopplæringstilskudd.  
 
De bandene 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 avdelingslag. 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 sank  
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noe i 2018. I 2019 økte igjen det totale 
medlemstallet, spesielt for de under 26. Dette 
viser at vi jobber mer målrettet mot vår viktigste 
målgruppe – de unge.  
 
2020 var et unntaksår med en global pandemi, 
dette gjenspeiler seg i våre medlemstall som har 
gått noe ned. AKKS har likevel opprettholdt 
mange medlemsaktiviteter og derfor også beholdt 
mange medlemmer situasjonen tatt i betraktning. 
 

 
 
Det ble i 2020 opprettet en egen administrativ 
markedsføringsgruppe med representanter fra alle 
avdelingene og har møter 1-2 ganger i måeneden. 
Gruppen ble dannet som et ledd i å strukturere og 
profesjonalisere markedsføring og 
medlemsrekrutering.  
AKKS hadde egne medlemskampanjer både lokalt 
og sentralt, i tillegg var vi med på NMR kampanjen 
"Gjensynsglede" som gikk sommeren 2020 med 
fokus på oppstart etter pandemi nedstengning, 
samt deltagelse i NMR sin julekalender. 

 
Vi har nå en eller fler medlemmer under 26 år i 10 fylker!  
 
 
 

 
                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

Totalt 
medlemmer 
2020 

Antall Totalt U26 Kvinner Menn Annet Student 

Bergen 26 507 261 241 248 17 118 
Kristiansand 9 132 77 57 75 0 0 
Stavanger 12 164 94 63 28 0 0 
Oslo 7 243 133 164 50 29 0 
Trondheim 12 220 132 53 109 58 60 
Totalt alle 2020 66 1266 697 578 510 104 178 
Tidligere år        
2020 66* 1266 697 578 510 104 178** 
2019 81 1765 1031 824 858 109 307** 
2018 77 1540 837 732 727 80 337** 
2017 98 1657 1035 892 760 5 479** 
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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 kunnet oppsøke andre miljøer og kunnet tilby helt eller 
delvis subsidiert kursavgift for familier med vanskeligstilt økonomi.  
 
AKKS ansetter mange instruktører igjennom året, til kurs, musikkleirer 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.  
Instruktørene våre velges ut i fra musikalsk erfaring og bredde, pedagogisk formidlingsevne og personlighet.  
 
I 2020 hadde vi 66% kvinnelige og 34% mannlige instruktører til våre kurs, det er en 4% økning av kvinnelige 
instruktører fra 2019. Dette er ikke inkludert LOUD!, i sommerferien.  

 
Kursoversikt 2020 
 

Kurs 2020 Mengde Deltagere 
Avdelingslag Antall Timer Totalt U.26 Kvinner Menn Annet Studenter 
AKKS 
Bergen 57 599 209 159 126 84 1 44 
AKKS 
Kristiansand 17 644 106 77 67 39 0 0 
AKKS 
Stavanger 69 642 108 103 66 42 0 0 
AKKS Oslo 60 504,5 188 137 167 20 1 0 
AKKS 
Trondheim 84 458 172 127 102 66 0 0 
Totalt alle 
2020 287 2847,5 783 603 528 251 2 44* 
Totalt antall 
2019 696 5349 1627 1128 1123 498 3 79* 
Totalt antall 
2018 305 2077 788 599 561 220 2 103* 
Totalt antall 
2017 378 3011 886 647 650 231 3 156* 
Totalt antall 
2016 318 2338 741 481 473 267 - 

 
102* 

* - ikke alle registrerer studentstatus 
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ØVINGSLOKALER 

 
 
AKKS er en tilrettelegger for musikkutøvelse, og tilbyr rimelige og lett tilgjengelige lokaler i de fem byene vi 
har avdelingslag. 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.   

 

Totalt 2020 Antall rom 

Antall band 
/ artister 

(totalt 
besøk) 

Øving 
kursdeltakere 

timer 
Fast leie 

timer Drop in timer 
AKKS Bergen 5 435 480 1933 1302 
AKKS Kristiansand 2 7 2 18 0 
AKKS Stavanger 2+2 20 16 722 215 
AKKS Oslo 6 (5) 760 266 1273 506 
AKKS Trondheim 3+3 63 131 1860 361 
Totalt 2020 23 1285 895 5806 2384 
Totalt 2019 23 2151 1625 6634 4510 
Totalt 2018 17 1771 1994 7430 3965 
Totalt 2017 17 495 1010,5 7370 4813 
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PROSJEKTER 

 
 
I tillegg til ordinær kursdrift og workshops driver avdelingslagene flere større prosjekter.  
Her er noen av de; 

Bandleiren LOUD! -Bandleir i vinter- og høstferien for jenter, ikke-binære og transpersoner mellom 11-16 år.  
GAIN -Produsentprosjekt for jenter, ikke-binære og transpersoner mellom 16-25 år.  
SNAKKS -Åpen møteplass for ungdom 13-20 på Metropolis, Stavanger. 
UFLAKKS -En arrangørgruppe og konsertserie av og for ungdom.  
Ung Delegat -En egen satsing på unge arrangører under Vill Vill Vest.  
Arrangørakademiet -Festivalskole for unge arrangørspirer mellom 15-25 år. I 2020 var Borealis – en festival 
for eksperimentell musikk case. I 2021 går prosjektet under UFLAKKS og endrer navn til UFLAKKS 
Mentorprogram, i samarbeid med Vill Vill Vest.  
Eggstockfestivalen -Bergens viktigste festival for unge, uetablerte artister og band.  
K-pop workshop  -Oslo og Trondheim 
Nerding -Intervjuer og gratis workshop direktesendt på Instagram-TV. 
By:Larm -Ung ble avviklet av AKKS Oslo for første gang på By:Larm 2019, 28. februar - 2. mars. 25 
musikkinteresserte ungdommer mellom 15-20 år deltok som delegater på konferansen og på under-18 
områdene på festivalen, samt på eget faglig opplegg.  

AKKS er også ansvarlig eller medarrangør for flere store arrangementer, som Feminalen i Trondheim, samt 
Musikkfest i Oslo og Stavanger.   

Gratisplasser til workshops i AKKS – for å skape et større mangfold i musikklivet har AKKS fått tilskudd av 
Kulturtanken tilskudd til å utvikle og gjennomføre 24 musikkworkshops med gratisplasser til barn og unge 
med minoritetsbakgrunn, nasjonale minoriteter, lavinntektsfamilier og med kjønnsinkongruens. 
 
Nasjonale digitale kurs -Et nasjonalt prosjekt med LNU tilskudd for å utvikle og gjennomføre nasjonale 
nettbaserte løsninger for musikkkurs. Det vil si digitale en-til-en instrumentkurs, låtskriver- og 
musikkproduksjonsworkshop i et format som gir ungdom fra hele landet muligheten til å delta. 
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LOUD! – jentenes bandleir 
 

LOUD! er et samarbeidsprosjekt mellom JM 
Norway og AKKS, og er musikkleire for jenter, 
transpersoner og andre underrepresenterte kjønn 
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 klar etter støtte fra 
KOMP og i 2018/2019 ble opplæringen av ledere 
og instruktører ytterligere formalisert.  
 
Den nasjonale sommerleiren har vokst har blant 
annet blitt utvidet med en serie helgekurs og 
workshops under navnet elektroLOUD!. 

ElektroLOUD! handler om å lære å produsere egne 
låter, beherske programvare og programmere 
beats.  Ikke minst tilskuddet LOUD! RemixLab for 
musikkproduksjon og remixing.  
 

 

Det ble i 2020 vedtatt en formell avtale mellom  
JM Norge og AKKS Norge for å formalisere og 
utvikle LOUD! samarbeidet og organisasjonenes 
felles ideologiske og pedagogiske plattformer.  
I 2020 var tema for årets LOUD! -lederhelg 
funksjonsnormen. Lederhelgen ble avviklet digitalt.  
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AKKS NORD 

 
 
AKKS har siden 2017 arbeidet for å starte en AKKS-avdeling i Nord-Norge. AKKS Nord prosjektet har 
gjennomført en kartlegging av behovet og etterspørselen for avdelingen og arrangert flere aktiviteter i Nord-
Norge. AKKS Nord har bygget seg opp et nettverk av kulturaktører som ønsker ulike samarbeid framover 
hvorav ungdomsklubber, kulturhus og kulturhovedstadsprosjektet Bodø 2024 står sterkt. 
 
På Landsmøtet i september 2020 ble det vedtatt at AKKS Nord skulle fortsette som en egen avdeling fra 
1.1.2021. DL i AKKS Nord fortsetter arbeidet med oppstarten med fokus på aktivitet, samt å arbeide for en 
selvstendig økonomi. 
 
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 av. På grunn av 
størrelsen på landområdet og lav befolkning 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 i de 
tre fylkene som dekker Nord-Norge.  
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KOMPETANSEHEVING 

 
 
Styrekurs: 
 
Daglig leder i AKKS Norge har i 2020 gjennomført opplæring med lokale styrer og styremedlemmer rundt i 
avdelingene.  
 
Ansattsamlinger: 
 
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 Whereby hver andre uke, og har ansattsamlinger der samtlige ansatte i 
de lokale administrasjonen samles for å diskutere og utvikle drift og prosjekter.  
 
I løpet av 2020 ble det arrangert flere samlinger, men hovedsamlingen som var planlagt i forbindelse med 
oppsatt Landsmøte i Trondheim (mai) ble dessverre avlyst på grunn av pandemien.  
Det ble i stedet gjennomført digitale samlinger i oktober og desember, der vi fokuserte på SoMe "dos and 
donts", Facebook Ads Manager med oppfølgingskurs i pixel, disse kursene ble holdt av Elisabeth Vikanes. 
Hele administrasjonen har fullført Balansekunst sitt kursopplegg, noe som gjorde at AKKS mottok 
Balansemerket. Denne kursgjennomgangen har også resultert i egne retningslinjer for trakassering og 
oppstart av arbeid med eget varslingsutvalg for AKKS.  
 
 
 

         
Fra kurs med Balansekunst 
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PROFIL  

 
 
Profilutvalget arbeider med å se på mulighetene for nytt navn og en ny profil for AKKS, som eventuelt 
lanseres på 40-års jubileet til AKKS i 2022.  
 
 

 
 
 
 
INTERESSEPOLITIKK 

 
 
2020 ble et annerledes år der mye av fokuset har vært på stadig endrede restriksjoner, smittevern, 
stimulering- og refusjonsordninger. Mye tid har gått med til å besvare undersøkelser og gi tilbakemeldinger 
på nye ordninger, ofte på veldig kort varsel.  
 
AKKS Norge har sendt inn flere høringssvar til covid forskrifter gjennom året. 
Det er sendt brev direkte til Kultur og likestillingsminister Abid Raja om kompensasjonsordninger som ikke 
treffer og tilskuddsordninger som ikke er gode nok. I tillegg har AKKS Norge har deltatt på flere 
innspillsmøter i regi av blant annet VIRKE og NMR. Det ble også sendt inn Høringssvar til NOU 2019: 19. 
Jenterom, gutterom og mulighetsrom  - Likestillingsutfordringer blant barn og unge. 
 
AKKS Norge i intervjuer: 
"Kjønnskampen", Trondheim Calling Jubileumsmagasinet. 
"Kjønnsskjevheten i musikkbransjen", magasinet Altså!  
"Kvinner i massivt mindretall på hitlistene", Aftenposten 
 
 
DL AKKS Norge har også deltatt ved bl.a. Musikktinget 2020, representantskapsmøter i Musikkens 
studieforbund (MSF) og rådsmøter i Norsk musikkråd (NMR), Årsmøte Balansekunst og BY:larm.  
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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 sitt tilskudd.  
 
Støtten fordeles på AKKS lokallag etter følgende prinsipp og fordelingsnøkkel; 
 

§ AKKS avdelingslag får 75% av potten for å styrke deres kurs- og arrangementsvirksomhet og bidra til 
lokale LOUD! -leire i høst- og vinterferier   

§ 5% går til AKKS Norge for administrasjon av støtteordningen.  
§ De resterende 20% er søkbare midler som alle tellende bandlag kan søke på.  

 
I 2020 fikk vi inn 25 søknader fra band og vi kunne dele ut til sammen 152 000,- til 19 band som søkte støtte til 
innspilling i studio, konserter, musikkvideoer og utstyr til øving og fremføring.  
 
Flere av avdelingene tilbyr veiledning til medlemmene i søknadsprosessen. 
 
 
 

             
 
 
 
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.  

I AKKS har vi normalt en meget høy aktivitetsfrekvens, men på grunn av koronasituasjonen ble de gjennomført 
svært få konserter og arrangementer i 2020. Det skal likevel nevnes at det ble vist gjennom en undersøkelse i 
regi NMR at AKKS var en av få medlemsorganisasjoner som likevel holdt et høyt aktivitetsnivå gjennom 2020. 
AKKS har også vært raske til å ta i bruk digitale muligheter og har utviklet oss raskt på dette området og har 
kunnet tilby live konserter, undervisning og kurs på nett.  
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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 Kulturrom 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 
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MEDLEMSFORDELER 

 
 
Som medlem i AKKS får du tilgang til en rekke medlemsrabatter på kurs, leie av øvingslokaler og konserter i 
regi av AKKS, samt gode rabatter hos utvalgte musikkbutikker og samarbeidspartnere. 
 
Her er en oversikt over medlemsrabattene for 2020: 

• Gode rabatter på alle våre kurs (instrumentkurs, vokalkurs, DJ-kurs, bandkurs mfl.) 
• Rabatter på leie av alle våre øvingslokaler. 
• Hjelp og veiledning med søknadsskriving for artister og band. 
• Rabatt på konserter og arrangementer i regi av AKKS, UFLAKKS, Eggstockfestivalen og Feminalen. 
• Muligheten til å søke Frifondstøtte: som bandlag med 1/3 antall medlemmer under 26 år kan band 

søke opptil 50,000. 
• Søk støtte for øvingstiden: inntil kr 45 per time, fra ditt lokale musikkråd. Mer informasjon og linker til 

søknadsportal her: Musikkensstudieforbund.no 
• 20% rabatt på rekvisita og 5% på øvrige produkter hos Gitarhuset. 
• Støpte ørepropper hos Hørselslaben til kr 1112,50 inkl moms (ikke inkl avtrykk. Avtrykk gjøres hos 

valgfritt firma og sendes i posten) og 15 % rabatt på monitorsett inkludert formstøpte propper fra 
Shure og Sennheiser. 

• 20% hos Gitarmaker Terje Vesterøy på alt unntatt instrumentbygging. 
• 10 % på alt, unntatt billetter hos Tiger. 
• 10% rabatt på ordinære varer hos Apollon Platebar. 
• 10 % rabatt på mat og drikke hos Café Opera. ( gjelder fra 1.12.18) 
• 10% rabatt på ordinære varer hos Pro Perc/Musikkmiljø. 
• Studentpris på billetter hos Aktive Studenters Forening (ASF) sine arrangementer. 
• Gratis inngang på Torsdagsrock på Hulen. 
• 15% på trykking av plakat, flyere, osv hos Oslo digitaltrykk. 
• 10% rabatt på 4Sound Stavanger rekvisita. 
• 10% rabatt på abonnement av FETT – Feministisk Tidsskrift. 

 
I tillegg kan våre medlemmer benytte seg av Norsk Musikkråd sitt fordelprogram Kulturfordel. 
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AVSLUTNING 

 

2020 startet godt, men den 13. mars traff 
koronapandemien Norge med full effekt og har 
bidratt til merarbeide i alle avdelinger også 
sentralt. 2020 ble så definitivt et annerledes år enn 
vi hadde forventet, det ble et krevende år for alle 
også for AKKS. 
 
Vi har måtte forholde oss til en rekke raske 
endringer uten tidshorisont. Det har vært 
nedstenging - gjenåpning, nedstengning igjen, en 
rekke restriksjoner, varierende smitteverns regler, 
et ukjent antall spørreundersøkelser, 
kompensasjon søknader, manglende 
kompensasjonsordninger og flaske på flaske med 
antibac. Vi i AKKS har raskt fulgt opp og tilpasset 
oss den nye «hverdagen». Vi har vært innovative, vi 
har digitalisert, vi har innhentet ny kunnskap, vi har 
gjort alt som har vært mulig for å opprettholde det 
vi kan av aktivitet. En NMR undersøkelse viser 
sågar at AKKS var en av de aller beste i "klassen" 
når det gjaldt opprettholdelse av aktivitet gjennom 
2020. 2020 var også året der hele AKKS tok 
Balansemerket og utarbeidet retningslinjer og 
forslag til varslingsutvalg. Det var året vi satte i 
gang med  nasjonale digitale kurs med midler fra 
LNU, og fikk tilskudd via Kulturtanken til 
gratisplasser til workshops i AKKS – for å skape et 
større mangfold i musikklivet for og med barn og 
unge med minoritetsbakgrunn, nasjonale 
minoriteter, lavinntektsfamilier og med 
kjønnsinkongruens. 
 
AKKS sine avdelinger kan virkelig være stolte over 
alt de har fått til!  
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 høyt aktivitetsnivå som 
fortsetter å øke og vi jobber formålsrettet.  Det 
viser at det kan komme gode ting ut av en krise og 
at vi som organisasjon står trygt og sterkt sammen.  
 

Pandemien har igjen bekreftet hvor viktig det er 
for AKKS som organisasjon å få økt støtte til drift 
og at vi må fortsette å jobbe politisk for å få 
gjennomslag for dette. Den naturlige økningen av 
driftstilskudd går alt for sakte oppover og 
forholder seg ikke til økte utfordringer og økte 
utgifter.  
 
AKKS er i skrivende stund 39 år – men vi er på 
ingen måte utdatert. 
Det er fortsatt et behov for økt likestilling, 
inkludering og mangfold i musikklivet og ellers i 
samfunnet, så AKKS sitt bidrag er viktig også i 
andre bransjer.  
 
Som eneste musikkorganisasjon som aktivt jobber 
med konkrete tiltak på daglig basis for å bedre 
kjønnsbalansen, fremme likestilling og mangfold er 
det viktig at vi er synlige og tydelige på hva vi 
mener er viktig for musikklivet også politisk. Det er 
også viktig at avdelingene finner politikere i sine 
områder som kan være støttespillere for AKKS inn 
mot f.eks. budsjettbehandling. 
 
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 fortsette å påvirke med de krefter 
og i de 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 2020 
 
                 
 
 
Pia Korsnes 
Daglig leder, AKKS Norge      
 

 
 
  

"AKKS GJØR MUSIKKLIVET RIKERE” 
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