
Velkommen til  

AKKS Landsmøtehelg 28. mai - 29. mai 2022 
 

Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127, Trondheim.  
 
 

PROGRAM 

 
 

Lørdag 28. mai 
 
 
Dagsorden 
 
Kl 10:00 Landsmøtestart 
Vi har vært så heldige å få Mona Berger, varaordfører Trondheim kommune  
som ordstyrer. Berger representerer SV og er utdannet sosionom. Berger har  
bakgrunn som hovedtillitsvalgt i Fellesorganisasjonen i Trondheim, og fra 2018 fylkesleder i 
Fellesorganisasjonen i Trøndelag. Fra 2017 ble Berger første vararepresentant til Stortinget for SV i 
Sør-Trøndelag. Ved kommunevalget i 2019  
var Berger SVs ordførerkandidat i Trondheim.  
 
Kl 13:00 - 14:00 Lunsj 
 
Kl 14:00 Landsmøtet fortsetter 
 
Kl 15:00 LOUD! Normkritikk-workshop/gruppearbeid med vår egen LOUD! ansvarlig, Ida Collett Belle 
fra AKKS Stavanger. 
 
Kl 16:00 Egentid 
 
Kl 18:00 Middag 
 
Kl 20:00 Jubileumsfest! Overraskelser og underholdning 
 
 
Søndag 29. mai 
 
 
Kl 09:45 Hei og velkommen til fagdag! 
 
Kl 10:00 Foredrag med Thomas Hilder om LGBTQ+ Musikkakvisme. 
Hilder er lærer, forsker, musiker, aktivist, og førsteamanuensis i etnomusikologi  
ved NTNU. Hilder forsker for tiden på LHBTQ+-ensembler i London, Roma og Warszawa, og utforsker 
transformasjonen av queer europeisk statsborgerskap  
og transnasjonal aktivisme i en post-Stonewall-æra.  
Hilder er medgründer og leder av LGBTQ+ Music Study Group som fremmer akademisk undersøkelse 
av spørsmål om kjønn og seksualitet, skaper et støttesystem for medlemmer av LGBTQ+-samfunnet, 
og fungerer som et konsulentorgan for bredere spørsmål om mangfold og inkludering. 
 
Kl 11:00 Foredrag med Ingrid Dyrnes Svendsen - Masteroppgave i musikkterapi Norges 
musikkhøgskole, våren 2021 «DET ER INGEN SOM DØMMER HER»  

En kvalitativ studie av barn og unges opplevelse og beskrivelse av å delta på en bandleir med 
utgangspunkt i LOUD!  
Omhandler barn og unges opplevelse og beskrivelse av å delta på en bandleir  
for jenter, trans og ikke-binære. Studien har et kvalitativt design og søker svar på følgende 
hovedproblemstilling: Hvordan opplever og beskriver barn og unge å delta på en bandleir for jenter, 
trans og ikke-binære?  



Kl 12:00 Trygg!-kurs med vår egen Kris Bue, Prosjekt- og kommunikasjonsansvarlig fra AKKS Norge. 
Hvordan kan vi i AKKS jobbe for å skape en trygg organisasjon? Foredraget er basert på LNUs 
Trygg!-kurs og vil dekke temaer som hva seksuell trakassering og overgrep er, egne og andres 
grenser, kjøreregler i vår organisasjon og hvordan varsle og når. 
 
Kl 13:00 - 14:00 Lunsj 

Kl 14:00 Trygg på festival med  Marte Taylor Bye, seniorrådgiver  

i Likestillingssenteret KUN. 
I prosjektet «Trygg på festival» samlet KUN i 2019 inn innspill og erfaring fra festivaldeltakere, 
arrangører og sikkerhetsansvarlig og utviklet en veileder for hvordan arrangører kan forebygge og 
stoppe seksuell trakassering og overgrep på festivaler og store arrangement. 

Kl 15:00 Oppsummering og avslutning 

Kl 16:00 Hjemreise 

Vi legger opp til pauser på ca 15 minutter hvert 45. minutt.  

Vi tar forbehold om eventuelle forandringer. 

  


