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Årsmelding til årsmøtet i Tromsø 02.04.2016 – Nordland Nord krets 
 

Kretsstyret i perioden: 

 

Leder  Gunnar Stål Hagen  Melbu trekkspillklubb På valg i 2017  

Sekretær  Odd Martin Davidsen  Melbu trekkspillklubb  På valg i 2017  

Kasserer  Egil Daljord  Øksnes trekkspillklubb  På valg i 2016 

Styremedlem  Bård Arnulf Jenssen Melbu trekkspillklubb  På valg i 2016  

Varamedlem  Per Ole Simonsen Narvik trekkspillkluibb På valg i 2016  

Revisorer  Erik Reinholdtsen  

Asle Sundberg  

 På valg i 2017  

Valgkomité  Sven A. Korneliussen 

Kay L. Johansen 

Bodil Eide 

Sørvågen spellmannslag 

Flakstad trekkspillklubb 

Melbu Trekkspillklubb 

Komitéen 

velger selv 

leder 

 

Styremøter 

 
Kretsstyret har holdt 1 styremøter i perioden fra forrige årsmøte. 

 

Aktiviteten i klubbene 

 

Klubbene i kretsen driver for seg selv på hver sin kant og på forskjellige måter. Det har 
ikke vært mange felles arrangementer utenom DM i Harstad og Melbu Trekkspillklubbs 

trekkspillgalla i september 2015.  

 

DM  
 

DM 2015 ble avviklet i Narvik i regi av D11. Nyordningen med konkurranse allerede 

fredag kveld ble også gjennomført i Narvik. Ordningen frigir tid på lørdag til andre 

aktiviteter, noe som bør gjennomtenkes og gjennomføres i fremtidige DM.  
 

Årsmøtet 2015 

 

Årsmøtet som ble avviklet under DM, fikk en skuffende lav deltakelse, nærmest et litt 

utvidet styremøte, med kun en klubb representert utenom kretsstyret. Kretsstyret 
beklager denne utviklingen. Årsmøtet er anledningen for å møtes og diskutere fremtiden, 

komme med nye ideer og på andre måter få opp entusiasmen for trekkspillmusikken. 

 

Økonomi 
Kretsens økonomi er balansert. Grasrotandelen har gitt oss kjærkomne ekstrainntekter. 

Kretsstyret har derfor vedtatt at klubbene ikke blir fakturert kontingent for 2016. Vi 

håper flere vil melde seg som grasrotgivere og at de som i dag støtter oss fortsetter 

videre. 
 

Landsmøtet i NTL 2015 

 

Ingen i kretsstyret hadde anledning til å delta på landsmøtet. Arnt Mathisen, Melbu 
Trekkspillklubb, stilte som delegat for vår krets. 
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Veien videre 

 

Mange klubber er heldigvis meget synlige i sine lokalmiljø, mens deltakelsen på DM har 

dabbet av. Vi opplever også at flere melder seg ut av NTL, både klubber og individuelle 
medlemmer. Dette er en trend som har eskalert de siste årene. 
 

Idéene om bedre samarbeid med kulturskolene under DM-arrangementene, har ikke latt 

seg realisere som fast ordning. Tanken bak å legge konkurransen for dansbar musikk til 
fredag kveld, var at det skulle bli bedre tid på lørdag til å slippe yngre musikere til med 

formål rekruttering til trekkspillmiljøet.  

Her ligger også viktige utfordringer i forhold til rekruttering og sosial ramme for de 

yngste utøverne. 
 

Felles DM arrangementer med Troms og Finnmark kretser oppfattes som vellykket.  

Det triste er at så få klubber fra Lofoten og Vesterålen deltar på DM.  

 

Den dalende interessen for DM deltakelse bekymrer styret i Nordland Nord krets. Tanken 
om administrativ sammenslåing av kretsene D11 og D12 ble luftet på styremøtet den 

26.02.2016 og dette blir en egen sak på årsmøtet 2016.  

 

 
 

 

Gunnar Stål Hagen      Odd Martin Davidsen 

Kretsleder       Kretssekretær 
 


