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Saksliste Landsmøte 2021 

 
 
Sted: Trondheim, Scandic Lerkendal 
Dato: 28.-29. mai 2022  
 
Landsmøtet er fra klokken 10 lørdag 28. mai med 40-års jubileumsfest om kvelden. 
Det arrangeres fagdag søndag 29. mai, med avslutning og hjemreise kl. 16. 

Landsmøtet er AKKS sitt høyeste organ og holdes hvert annet år, sist ordinære Landsmøte ble avholdt på nett 5. 
september 2020. I 2021 ble det avholdt Ekstraordinært Landsmøte også dette på nett.  
 
Landsmøtet 2022 ble innkalt 3 måneder før det skal avholdes, slik vedtektene krever for et ordinært Landsmøte. 
 
Stemmeberettigelse: 
Alle AKKS Norges lokallag har stemmerett på Landsmøtet.  
Antall stemmer per lokallag beregnes på et snitt av de to siste års medlemstall etter følgende modell:  
3 – 20 medlemmer  = 1 stemme  
21 – 200 medlemmer  = 4 stemmer  
201 – 400 medlemmer   = 6 stemmer 
401 – 700 medlemmer  = 8 stemmer  
Over 700 medlemmer   = 10 stemmer 

AKKS Norges lokallag kan stille med inntil like mange delegater som lokallagene har stemmer. Lokallagene velger selv 
delegater samt fordeling av stemmer blant sine delegater.  

Fullmakt: 
Alle som skal stemme for sitt avdelingslag må ha fullmakt fra styreleder.  
Ferdig utfylt fullmakt sendes til akks@akks.no innen 15. mai 2022. 
Fullmaktsskjema finner du her. 

Dagorden for Landsmøtet: 

. Konstituering 

. Årsmelding for den foregående landsmøteperioden 

. Presentasjon av AKKS Norges avdelingslag, representant fra avdelingene presenterer styret, økonomi og 
aktivitet for landsmøteperioden 2020-2021 

. Årsregnskap for den foregående landsmøteperioden 

. Innkomne saker 

. Budsjett for kommende landsmøteperiode 

. Valg av sentralstyremedlemmer: styreleder, nestleder og sentralstyremedlemmer 
Innstillingen er klar og det vil innstilles på at sittende sentralstyre fortsetter med unntak av vara som er ny.  
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SAKSLISTE: 

01/2022 Konstituering 

• Godkjenning av delegater og fullmakter 
• Godkjenning av innkalling og saksliste 
• Valg av ordstyrer og to referenter 
• Valg av protokollunderskrivere 

På Landsmøte 2022 fordeler stemmene seg slik: 
AKKS Bergen   10 stemmer 
AKKS Kristiansand  4 stemmer 
AKKS Oslo   6 stemmer 
AKKS Stavanger  4 stemmer 
AKKS Trondheim  6 stemmer 
AKKS Nord   1 stemme 

Totalt 31 stemmer til fordeling. Landsmøtet er vedtaksdyktig ved alminnelig flertall, med unntak av vedtektsendringer 
hvor det kreves 2/3 flertall. 
 
  Landsstyrets forslag til vedtak: 

o Landsmøtet godkjenner delegater og fullmakter - Blir lagt frem på møtet 
o Landsmøtet godkjenner innkallinger og saksliste  
o Landsmøtet godkjenner Mona Berger som ordstyrer og generalsekretær AKKS Norge og DL AKKS Bergen som 

referent   
o Landsmøtet godkjenner styreleder AKKS Kristiansand og styreleder AKKS Nord som protokollunderskrivere 

02/2022 Årsmelding for den foregående landsmøteperioden 
vedlegg 1 og 2 

• Årsmelding 2020  
• Årsmelding 2021  

 
Landsstyrets forslag til vedtak:  Landsmøtet godkjenner årsmeldingene for 2020-2021. 

03/2022 Presentasjon av AKKS Norges avdelingslag  
En representant fra hver av avdelingene presenterer styret, økonomi og aktivitet for landsmøteperioden 2020-2021. 
 
 Landsstyrets forslag til vedtak:  Landsmøtet tar presentasjonene til orientering. 
 

 

 
 
 
 

 

mailto:akks@akks.no
https://akks.no/wp-content/uploads/2022/03/Arsmelding-AKKS-Norge-2020.pdf
https://akks.no/wp-content/uploads/2022/03/Arsmelding-AKKS-Norge_2021.pdf


AKKS Norge   
Øvre Slottsgate 3 
0153 Oslo 
Org.nr: 979 848 862 
E-mail: akks@akks.no 

 

 
 

04/2022 Årsregnskap 2020 og 2021 
vedlegg 3 og 4  

• Årsregnskap 2020  
• Årsregnskap 2021  
 
 Landsstyrets forslag til vedtak:  Landsmøtet godkjenner årsregnskap for 2020 og 2021. 

05/2022 Innkomne saker  
Det er ingen innkomne saker. 

06/2022 Budsjett  
Vedlegg 5 
 
• Budsjett 2023-2024 
 
 Landsstyrets forslag til vedtak:  Landsmøtet godkjenner budsjett for 2023-2024  

07/2022 Valg sentralstyret 
 
Landsstyret består av tre sentralstyremedlemmer; styreleder, nestleder og ett styremedlem, samt styreleder eller 
oppnevnt stedfortreder fra alle AKKS Norges avdelingslag. 
Sentralstyremedlemmene velges særskilt og vervene er toårige.    
  
Landsstyrets sentralstyremedlemmer har siden ekstraordinært Landsmøte høsten 2021 hatt følgende sammensetning; 

• Sigrun Tara Øverland  - styreleder 
• Helene Heger Voldner  - nestleder 
• Camilla Slaattun  - styremedlem   
• Nosizwe Baqwa  - varamedlem 

Varamedlem har trukket seg fra vervet av personlige årsaker og det innstilles derfor på nytt varamedlem.  

Valgkomiteens arbeid  
Komiteen fikk god innføring i de kommende prosessene og prosjektene AKKS Norge har foran seg gjennom et oppstartsmøte med 
daglig leder og avtroppende styreleder. Komiteen fikk også god beskrivelse av ønskede kriterier for sentralstyret, og en rekke forslag 
til styrekandidater levert av Landsstyret, AKKS Norges lokallag og administrasjon.  

På bakgrunn av de potensielt krevende prosessene organisasjonen kommer til å gjennomgå fremover, har komiteen fokusert på 
styrekandidatenes erfaring innen prosjektstyring og økonomi, kjennskap til kulturlivet, og nettverk. Arbeidskapasitet og engasjement 
har også vært avgjørende.  

Sammen har de innstilte kandidatene komplementerende kompetanse og bakgrunn. Felles er et genuint ønske om å drive 
organisasjonen fremover.  
 
Valgkomiteen bestod av: Frida Karina Rusnak, Guttorm Andreasen og Inni Mowinckel  
 
Innstilling til styreleder og styremedlemmer i AKKS Norge 2022-2024:  
Sigrun Tara Øverland - styreleder 
Helene Heger Voldner - nestleder 
Camilla Slaattun - styremedlem  
Angelica Rimsin Manke - varamedlem 

 Forslag til vedtak:  Landsmøtet godkjenner innstilling til sentralstyre. 
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Kort presentasjon av innstilte styremedlemmer.  

Sigrun Tara Øverland (født 1983)  
Fra Kristiansand, bodd flere år i Oslo og Nordland. Har blant annet jobbet som daglig leder i AKKS Oslo, ledet den sjangerfrie 
konsertforeningen Havresekken og vært produsent på kulturhuset Kulturfabrikken Sortland, samt arbeidet som musiker selv. 
Styreerfaring fra blant annet Norsk Jazzforum, Norgesnettet, Oslo musikkråd og Kulturrom (tidl. Musikkutstyrsordningen).  

Helene Heger Voldner (født 1984)  
Helene Voldner er programansvarlig på Furuset bibliotek og aktivitetshus, og har jobbet med festivaler, arrangementer, formidling og 
møteplasser, blant annet på Norsk litteraturfestival, Litteraturhuset og Oslo bokfestival. Bakgrunn fra prosjektledelse, og har initiert 
og drevet ulike prosjekter med fokus på ungdoms- og mangfoldsarbeid, og jobbet for lik tilgang til kunst og kultur uavhengig av 
bakgrunn. Startet blant annet Groruddalsprodusentene, et kursopplegg for å sikre rekruttering til musikk- og kulturbransjen for 
ungdom fra Groruddalen. For tiden medlem av hovedstyret i Norsk bibliotekforening.  

Camilla Slaattun (født 1972) 
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 hun 
var styremedlem i magasinet Musikk-kultur i perioden 2005 - 2012. 

Angelica Rimsin Manke (født 1999)  
Digital markedsfører og artistmanager med en forkjærlighet for informasjonsflyt, sosiale medier, strukturerte kalendere og gode e-
poster. Trives godt bak kulissene, og sikter mot en yrkeskarriere innenfor musikken. Er nysgjerrig, ryddig og selvstendig med et øye 
for detaljer. Har et brennende engasjement for effektiv kommunikasjon på nett, og for å skape en mer mangfoldig og inkluderende 
musikkbransje. Angelica er tidligere UFLAKKS-medlem, så leder, så admin ansatt i AKKS Stavanger, deretter innholdsprodusent for 
AKKS avdelinger og AKKS Norge, nå bandmanager og snart med BA i markedsføring.

 
 
 

 

Alle sakspapirer og skjemaer finnes på AKKS.no  
Har du spørsmål angående landsmøtet, ta kontakt med generalsekretær på akks@akks.no  

 

Vennlig hilsen  

 

Pia Korsnes, generalsekretær AKKS Norge,  på vegne av AKKS Norges Landsstyre 
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