AKKS’ handlingsplan for 2016-17
I 2016-17 prioriteres følgende indsatser i forlængelse af AKKS´ kulturpolitiske strategi:








Opsøgende kulturpolitisk arbejde
Rekruttering af nye medlemmer og samarbejdspartnere til AKKS
Udvikle sekretariatet med flere ansatte til at servicere medlemsorganisationerne
Videreudvikling af Videncenter for Amatørkultur
Re-design af AKKS hjemmeside og visuelle identitet
Det europæiske arbejde via AMATEO
Udvikling og fundraising til henh. et ungdoms- og et flygtninge projekt, evt. som en del af internationale projekter

Den kulturpolitiske indsats
Den kulturpolitiske indsats vil være rettet mod at synliggøre amatørkulturen overfor ministre og kulturordførere.
Derudover vil der fortsat være fokus på revisionen af loven om udlodningsmidler, midlerne til ungdomsorganisationernes arbejde via DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, samt løbende opfølgning og revision af folkeoplysningsloven og anden relevant lovgivning samt det kommunale niveau.
Rekruttering af nye medlemmer og samarbejdspartnere
For at styrke AKKS, vil der i 2016-17 igen være særligt fokus på at rekruttere nye medlemmer til samrådet i
et samarbejde mellem bestyrelsen og sekretariatet. Der ligger et stort potentiale i brancher som dans, cirkus, foto, billedkunst og etniske kulturorganisationer.
Derudover vil der være fokus på at fortsætte og udbygge samarbejdet med DATS – landsforeningen for
dramatik virksomhed samt amatørkulturens øvrige aktører i forhold til det politiske arbejde.
Projekter 2016-17:
I forlængelse af den kulturpolitiske strategi, skal følgende projekter foreløbigt gennemføres i 2016/17:
Folkemødet på Bornholm 2016

AKKS deltager for første gang i satsningen Kunst & Kulturen i Rosengade i samarbejde med 23 kulturorganisationer, hvor i blandt der både er professionelle og amatører. Årets program på Bornholm har særligt fokus på ”Morgendagens kulturpolitiske agenda og på den kreative industri om 20 år”.
Kulturmødet på Mors 2016
På Kulturmødet på Mors uddeler AKKS og DATS for tredje gang prisen ”Årets AmatørKulturKommune”, der
skal synliggøre amatørkulturen kommunalt. Prisuddelingen er en del af en pakke med et talkshow om amatørkulturen og en ”Salon Con Amore” m.m.
Færdiggørelse af ARNE-projektet
AKKS deltager p.t. i ARNE-projektet, der er et nordatlantisk udkantsprojekt med midler fra Nordisk Ministerråds kulturprogram. Programmet afsluttes i løbet af 2016.
Et ungdoms- og et flygtningeprojekt
AKKS vil udvikle og fundraise til henh. et ungdoms- og et flygtningeprojekt i samarbejde med en eller flere
enten danske og/eller internationale partnere.
Videnscenter for amatørkultur
Der vil endvidere blive søgt midler til at udarbejde et egentlig litteratur ”review” over forskning indenfor
eller med relevans for amatørkulturen. Ligesom institutledere på universiteter og højere læreranstalter vil
blive kontaktet med henblik på at forske i feltet.
Redesign af AKKS hjemmeside og visuelle identitet
Med henblik på at udarbejde en ny hjemmeside vil AKKS søge at ansætte en eller flere personer i løntilskud
til at udføre dette arbejde i samarbejde med sekretariatet. Herunder skal der udarbejdes en ny visuel identitet/logo m.m. der er tilpasset et evt. nyt navn.
Kurser og temamøder 2016-17:
AKKS planlægger et temamøde i efteråret 2016. Input hertil er meget velkomment.
Det europæiske arbejde 2016-17
AKKS´ sekretariatsleder vil via sin post i AMATEOs bestyrelse som næstformand deltage i arbejdet med at
søge europæiske midler til netværket med henblik på at styrke og udvikle netværket. Der er deadline 6.
oktober til ansøgningen.

