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Hovedutskrift fra årsmøtet i Nordland Nord Krets 2013. 
  

Sted og tid Sortland - Sortland Hotell 

13. april 2013 kl. 16:00 

 

Til stede Sven Asbjørn Korneliussen 

Odd Martin Davidsen 

Egil Daljord 

Gunnar Stål Hagen 

 

+ 12 av NTLs øvrige medlemmer 

Leder 

Sekretær 

Kasserer 

Styremedlem 

Saker til 

behandling 

Sak 1 – 12.  

Merknader Til stede var representanter og styrelederne forD12 - 

Troms og Finnmark for å diskutere videre samarbeid 

over kretsgrensene når det gjelder DM. 

 

  

Sak 1. Åpning 

Kretsens leder Sven Asbjørn Korneliussen ønsket velkommen til årsmøtet. 

I og med at ovennevnte representanter fra D12 var til stede, ble årsmøtesak 

10.1diskutert etter at møtet var satt og før årsberetningen, slik de kunne forlate 

lokalet før vi fortsatte videre på sakslisten. 

  

Sak 2. Godkjenning av innkalling 

Innkallingen enstemmig godkjent. 

  

Sak 3. Godkjenning av saksliste 

Sakslisten enstemmig godkjent. 

  

Sak 4. Valg av møteleder 

Sven Asbjørn Korneliussen enstemmig valgt. 

  

Sak 5. Valg av referent 

Odd Martin Davidsen enstemmig valgt 

  

Sak 6. Valg av protokollundertegnere 

Bodil Eide og Asle Holand enstemmig valgt. 

  

Sak 7. Årsberetning 

Årsberetningen enstemmig godkjent. 

  

Sak 8. Regnskap for 2012 

Regnskapet enstemmig godkjent. 

  

Sak 9. Forslag til budsjett for 2013 

Budsjettet justert og enstemmig godkjent. 

  

Sak 10. Innkomne saker 

  

10.1 Videre samarbeid D11 og D12 - 

Evaluering av felles DM-arrangement. 

  

Styrelederne Bjørnar Pettersen for Finnmark og Tor Ivar Olsen for Troms 

var, sammen med andre representanter fra D12, til stede ved møtestart for 

å diskutere og komme med synspunkter på videre samarbeid etter at 

prøveperioden på fire år er avsluttet. Det fremkom allmenn tilfredshet med 

ordningen og tydelige signaler om at samarbeidet må fortsette. 
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Leder i Nordland Nord innledet med bakgrunnen for samarbeidet og vedtak 

i kretsstyrene om evaluering etter fireårs-perioden og diskusjon etterpå om 

videreføring av samarbeidet. De vedtatte arrangementsstedene ble referert 

og tibakemeldinger både fra ledere og publikum, som er positive overfor 

fellesarrangementet. 

  

Bjørnar Pettersen: 

Samarbeidet må fortsette som en permanent ordning. Medlemstallet i hver 

krets er for lite til at kretsene kan drive hver for seg i det lange løp. Er redd 

medlemsmassen vil synke ytterligere. 

Det er ikke hensiktsmessig at trekkspillere bedømmes i hver sin krets 

under DM-konkurransene. Alle bør kunne konkurrere over kretsgrensene i 

samme klasse. 

  

Tor Ivar Olsen: 

Sier seg helt enig med Bjørnar Pedersen. Samarbeidet må bli tettere og 

formaliseres. Tanken om sammenslåing av kretsene bør modnes og 

diskuteres videre i forståelse med NTL sentralt. 

  

Arrangementsstedeneble også debattert. Rulleringa i 4-årsperioden har 

vært: Harstad, Narvik, Tromsø og Sortland. Dette mener møtet kan 

videreføres i utgangspunktet, men det skal være anledning for andre 

klubber/arrangører i området rundt hovedarrangøren å ønske seg 

mesterskapet. Dette blir da ei sak mellom henholdsvis Harstad 

Trekkspillklubb, Narvik Trekkspillklubb, Tromsø Trekkspillklubb og 

Vesterålen Trekkspillorkester og den alternative arrangøren, eventuelt 

medarrangør. Slik delegering av arrangementet skal godkjennes av 

kretsstyrene. 

  

Konklusjon: 

I felles møte mellom lederne for og representanter fra D11 og D12 den 13. 

april 2013 på Sortland Hotell om evaluering og eventuell videreføring av 

samarbeidet om DM-arrangementene, ble følgende vedtak fattet: 

  

·     Felles DM for D11 (Nordland Nord) og D12 (Troms og Finnmark) 

videreføres i neste fireårsperiode. Kretsene ønsker å bli evaluert og 

dømt under DM som ett distrikt og ber kretsstyret i Nordland Nord 

undersøke formaliteter rundt dette og be om eventuelle regel- 

og/eller vedtektsendringer fra sentralt hold. 

  

·     Videre ser fellesmøtet det som hensiktsmessig å arrangere DM med 

utgangspunkt i fire baser: Harstad, Narvik, Tromsø og Sortland. 

Dersom omkringliggende klubber ønsker arrangementet på egen 

hånd eller i samarbeid, tas det oppå med hovedarrangøren og 

godkjennes av nåværende kretsstyrer. 

  

·     Nordland Nord, Troms og Finnmark ønsker å sementere 

nyordningen som er utprøvd under DM på Sortland 2013, slik at 

denne organiseringa danner mal for alle arrangement i kretsene det 

her gjelder: 

  

1.   De dansbare klassene avvikles fredag kveld med dansende 

publikum til stede. 

2.   Dette gir rom for å ta seg av de yngste deltakerne på lørdag. 

En dedikert person organiserer dette. Opplegget fra Sortland, 

hvor de var ute på storsentre i byen og underholdt, kan være 

førende, men andre spillesteder er selvsagt mulig, for eks. 
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institusjoner. Dette viser seg å være veldig populært og givende 

for ungene og publikum. Hos sistnevnte ble det både smil og 

mang en liten tåre i øyekroken å spore. 

3.    Lørdagen oppfordres å bli benyttes til små musikk-

fagligeseminarer 

  

Vedtak: Kretsstyret D11 gis fullmakt til å jobbe videre med disse viktige 

sakene og til å ta avgjørelser i forståelse med NTL sentralt.  

  

10.2    Oppmerksomhet klubbjubiléer 

To av kretsens klubber jubilerer i 2013. Sørvågen Spellmannslag fyller 35 

år og Melbu Trekkspillklubb blir 10 år i 2013. 

Vedtak: Kretsstyret gis fullmakt til å ordne med gaver. 

  

            10.3    Æresmedlemskap 

Kretsens leder ønsker å hedre Gunnar Amundsen for hans formidable 

innsats i trekkspillmiljøet. 

Vedtak: Kretsens leder gis fullmakt til å ordne dette med NTL. 

  

Sak 11 og 12. Valg av nytt kretsstyre og valgkomité 

  

Leder, sekretær og revisorer er på valg i 2013. 

  

Leder Sven A. Korneliussen Sørvågen Spellamannsl På valg  2015 

Sekretær Odd Martin Davidsen Melbu trekkspillklubb På valg  2015 

Kasserer Egil Daljord Øksnes trekkspillklubb På valg  2014 

Styremedlem Gunnar Hagen Melbu trekkspillklubb På valg  2014 

Varamedlem Børge Lie Flakstad trekkspillklubb På valg  2014 

Revisorer Erik Reinholdtsen 

Asle Sundberg 

 På valg  2014 

Valgkomité Bright Hagen 

Per Ole Simonsen 

Asle Holand 

Flakstad trekkspillklubb 

Narvik trekkspillklubb 

Melbu trekkspillklubb 

– leder 

  

Vedtak: Leder, sekretær og revisorer enstemmig gjenvalgt. Ny i valgkomiteen er Asle 

Holand. 

  

Møtet hevet kl 17.30 

  

Odd Martin Davidsen – referent 

  

  

 Protokollundertegnere: 

 

 

__________________________              ___________________________ 

Bodil Eide        Asle Holand 


