Handleplan for 2020/2021
Den fælles forståelse:
Vi er amatører, hvis kunstneriske udfoldelse har en værdi i sig selv, men amatørkulturen er samtidig
folkeoplysende og dannende og vigtig for sammenhængskraften i det danske samfund. Jævnfør
fællessangen under coronaen. Vores kunstneriske udfoldelse sker i inkluderende fællesskaber, der går på
tværs af religion, baggrund og alder og som foregår overalt i Danmark og er med til at sikre det lokale
kulturudbud, deltagelse og publikum. Amatørkulturen giver også livskvalitet og forebygger ensomhed og
isolation og spiller på den måde en rolle for folkesundheden. Jævnfør Kultur på Recept. Sidst men ikke
mindst refererer amatørkulturens udøvere til de samme beslutningstagere og henter sine bevillinger
samme sted.
Den eksterne handleplan 2020/21:
Mål

Målgruppe

Prioritering på kort sigt,
dvs. i 20/21

Prioritering på lang sigt,
dvs. 2022/23

Skaffe politisk forståelse
for det vigtige i, at
amatørkulturen er til
stede i samfundet.
Herunder udvikle hvordan
vi italesætter amatørlivet i
de forskellige former:
"Øko-system". Livskvalitet.
Limen i lokalsamfundet

Politikere på
Christiansborg og i
kommunerne,
embedsmænd i KL og
KUM

Deltage i Folkemødet på
Bornholm og Kulturmødet
på Mors.

Deltage i Folkemødet på
Bornholm og Kulturmødet
på Mors.

Møder med politikere

Møder med politikere

Arbejde for, at der fortsat
er økonomiske midler og
andre ressourcer til
udvikling af
amatørkulturen.

Politikere på
Christiansborg, KL og
kommunerne

Amatørkulturen skrives
ind i folkeoplysningsloven

Udarbejde en liste til
kommunerne om, hvad
der skal til for at sikre at
amatørkulturlivet skal
blomstre i en kommune.

Herunder særlig indsats
rettet mod kommunerne

Lokaleproblematikken
tages op i forhold til
folkeoplysningsloven.
Skrive introduktionsbrev
til 98 kommuner
Uddeling af Con Amore
Kulturpris 2020

Synlighed

Presse, politikere og
embedsmænd og andre
organisationer (mulige
samarbejdspartnere)

Deltage i møder og
konferencer.

Skrive kronikker
Kontakt til fonde

Høringssvar
Finde allierede, herunder
de professionelle
organisationer

Målrettet indsats for at
andre amatørkulturelle

Landsorganisationer

Planlægge møder med
relevante organisationer
AKKS
Amatørernes Kunst & Kultur Samråd
Farvergade 27 A, 2.
1463 København K
akks@akks.dk
Tlf. 24624624

foreninger vil være
medlem

udenfor AKKS

’charmeoffensiv’

Corona-indsatsen

Politikere og
samarbejdspartnere

Arbejde for retningslinjer
og kompensationsordning

Dokumentere og skabe
fokus på hvordan
amatørkulturen beriger
samfundet.

Presse, politikere på
landsplan og lokalt

Anden undersøgelse af
Corona-konsekvenser

Størst muligt samarbejde
med beslægtede
paraplyorganisationer,
som DFS – Dansk
Folkeoplysnings Samråd,
for at opnå mere
indflydelse.

Beslægtede
paraplyorganisationer

Udarbejde en
medlemshvervningsplan

Udarbejde
dokumentationsrapporter, deltage i
undersøgelser og
forskningsprojekter
Planlægge møder med
relevante organisationer
Udarbejde en
medlemshvervningsplan
Fælles optræden på
udvalgte områder

Den interne handleplan 2020/21:
Mål

Målgruppe

Prioritering på kort sigt,
dvs. i 20/21

Prioritering på lang sigt,
dvs. 2022/23

At AKKS på den ene side er i
stand til at reagere hurtigt og
agilt på henvendelser, sager mv.,
og på den anden side også kan
agere proaktivt og sætte en
dagsorden.

Sekretariatet og
bestyrelsen

Prioritering af opgaver og
fokusering på det politiske
arbejde (ikke projekter)

Større sekretariat
Politisk konsulent
Evt. lønnet formand

God kommunikation til og
koordinering med baglandet. Vi
arbejder for god kontakt mellem
den enkelte amatør til
bestyrelsesniveau på
paraplyorganisationsniveau.

AKKS’
bestyrelsesmedlemmer
deltager i AMDK og DATS´
bestyrelsesmøder

AKKS’
bestyrelsesmedlemmer
deltager i AMDK og
DATS´ bestyrelsesmøder

AMDK og DATS holder AKKS
orienteret om ønsker i
baglandet

AMDK og DATS holder
AKKS orienteret om
ønsker i baglandet.

AKKS gerne må sprede
budskabet om de kurser,
der foregår hos
medlemmerne.
Sørge for at DATS og AMDK også
bliver inddraget i de politiske

DATS og AMDK

Kontinuerlig tæt kontakt og
hyppig information om

Kontinuerlig tæt kontakt
og hyppig information

AKKS
Amatørernes Kunst & Kultur Samråd
Farvergade 27 A, 2.
1463 København K
akks@akks.dk
Tlf. 24624624

kulturtiltag - eksempel som
retningslinjer under Corona.

væsentlige emner fra AKKS
til AMDK og DATS

om væsentlige emner
fra AKKS til AMDK og
DATS

AKKS
Amatørernes Kunst & Kultur Samråd
Farvergade 27 A, 2.
1463 København K
akks@akks.dk
Tlf. 24624624

