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Tidspunkt 

Sted 

Lørdag den 21. Februar 2009  

Sortland Hotell 

 

Deltakere Anne Lise Grunnstad (styremedlem), Egil 

Daljord (kasserer), Odd Martin Davidsen 

(sekretær), Bodil Eide (varamedlem) og Sven 

Asbjørn Korneliussen (leder) 

 

Saker Sak 01 - 10  /2009  

Oppfølging   

Merknader Hele styret til stede  

 

Sak 01/2009: Referater  

1. Diverse fra NTL sentralt inklusive NTLs info angående kopiering av kompendier.  

2. Samarbeid med Troms Krets - D11 positive mens foreløpig uenighet i Troms.  

3. Leietrekkspillene  

4. Trekkspillgalla på Sortland - sponsing  
5. Frikanalen  

Referatene tas til underretning med følgende kommentarer:  

 Referat 3 - Leietrekkspillene tas opp som egen sak 7/2009.  

 Referat 4 - Kretsen garanterer for annonsekostnader dersom gallaen går med 

underskudd.  

 Referat 5 - Mulig bruk av Frikanalen på RiksTV til fremme av trekkspillmusikk, tas 
opp som egen sak senere. Her må muligens NTL sentralt trå til.  

Sak 02/2009: DM 2009 – Godkjenning dommere  

Andøy Trekkspillklubb har satt opp følgende dommere:  

 

·Odd Einar Buvik  

·Arne B. Olsen  

·Hanne Paulsen  

 

Vedtak: Ut fra styrets kjennskap til de utnevnte dommere, godkjennes alle 3 til 

DM.  

 

Sak 03/2009: Rekrutteringstiltak.  

I styrets sak 06/2008 bes Egil Daljord utrede et mulig prosjekt for rekruttering. 

Hans utredning munner ut i flere konkrete problemstillinger:  

·Hvordan skal vi kunne knytte til oss resurspersoner?  

·Tiltaksplan med økonomi for arrangementer og utvekslinger.  

·Plan og økonomi for treff, konserter og utvekslinger.  

·Inkludering av andre instrumenter i klubbene.  

·Musikkvalg som motivasjonsfaktor.  

·Kostnadsreduserende tiltak for utøvere.  

·Miljøarbeid.  
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Vedtak: Innkomne forslag refereres på årsmøtet med oppfordring til 

oppfølging. Dagens Trekkspillgalla på Sortland er et ledd i dette arbeidet.  

Sak 04/2009: Årsmøte i Nordland Nord krets - D11  

Det sendes ut informasjon til klubber og enkeltmedlemmer om årsmøtet under DM 
på Andenes 27. – 29. mars 2009 med frist for innsending av saker.  

Vedtak: Årsmøtet settes til fredag den 27. mars 2009 kl 20.30 på Andenes. Egnet 
lokale ordnes av Anne Lise Grundstad. Årsmøteinnkalling sendes ut snarest mulig.  

Sak 05/2009: Oppmerksomhet til Gunnar Amundsen  

Med grunnlag i Gunnars store innsats for fremme av trekkspillmusikk gjennom en 

årrekke, ønsker styret i D11 å undersøke om det er mulig å gi ham 
æresmedlemskap i NTL.  

Vedtak: Sven Asbjørn Korneliussen får i oppdrag å undersøke om han er 

kvalifisert til slikt medlemskap, og i tilfelle skaffe til veie eventuell nødvendig 

dokumentasjon på hans meritter. DM 20009 vil være en passende anledning for 

tildeling.  

Sak 06/2009: Stand under DM  

Vedtak: Det er ønskelig å få trekkspillets muligheter demonstrert under DM. Aktiv 

medlemstegning til NTL. Utdeling av spørreundersøkelse. Tiltak rettet mot 
fremtidige rekrutter.  

Sak 07/2000: Leietrekkspillene  

Vedtak: I og med at det har vært vanskelig å få inn leieinntekter for disse 

spillene, har styret funnet det formålstjenlig å tilby kulturskolen i Lofoten kjøp av 

trekkspillene for 1000 kroner stykket. Salgssummen øremerkes for tilskudd ved 

kjøp av nye spill i rekrutteringsarbeidet.  

Sak 08/2009: Brev til kulturskoler i rekrutteringsarbeidet  

Vedtak: Sven Asbjørn forfatter brev og sender ut til kulturskolene.  

Sak 09/2009: Klubbkontingent til kretsen  

Kasserer Egil Daljord forslår at klubbene betaler et fast beløp per år i stedet for 
dagens ordning, som har fungert svært dårlig.  

Vedtak: Styret fastsetter en årlig kontingent, stor kr 500,- pr klubbi kretsen. 

Kasserer fakturerer klubbene årlig for vedtatte beløp. Dette vedtaket refereres på 
årsmøtet.  

Sak 10/2009: Eventuelt  

Klubbene i Lofoten er ikke invitert til dagens Trekkspillgalla på Sortland og har 

ytret at de gjerne skulle deltatt. Denne gallaen ble planlagt lokalt av Vesterålen 

Trekkspillorkester i samarbeid med kretsens formann, og er ment som en test i 
rekrutteringsarbeidet.  
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Når dette referatet skrives er Trekkspillgallaen over, og den var en ubetinget 

suksess, både musikalsk og økonomisk. Klubbene i kretsen er oppfordret til å 

bruke konseptet til liknende arrangement, gjerne kombinert med musikkfaglig 
seminar.  

  

Odd Martin Davidsen – sekretær 

 


