
Hovedutskrift fra årsmøtet i Nordland Nord Krets 2008 

  

Sted 
Tid 

Ramberg skole 
Fredag den 11. april 2008 

Tiltede Styret minus sekretær (lovlig forfall) 

og fire medlemmer 

Saker Sak 1 - 16 

Spesielle saker til 
oppførging 

Sak 8, 10, 11, 12, 14. 

Merknader Håpet om at årsmøtet skulle bli bedre 

besøkt under DM-arrangementet, ble 
ikke oppfylt. 

  

Sak 1: Åpning ved leder 
  

Sak 2: Godkjenning av innkallinga – enstemmig godkjent 
  

Sak 3: Godkjenning av sakslista – enstemmig 
  

Sak 4: Valg av møteleder – valgt Sven A. Korneliussen 
  

Sak 5: Valg av sekretær – Bodil Eide valgt 
  

Sak 6: Protokollundertegnede – Odd Ålander og Arne Torgersen valgt 

  
Sak 7: Styrets årsberetning – opplest og godkjent, se vedlegg 

 
Sak 8: Regnskap 

Regnskapet viser et underskudd i kretsen på kr 15.886,97. Dette er 
beklagelig men en følge av blant annet årsmøtesaker i 2007, hvor det ble 

vedtatt å trappe opp aktiviteten overfor klubbene betydelig, med 
hovedfokus på rekruttering. 

Inntekter for utleietrekkspillene i Lofoten de siste to år mangler. 
Underskuddet totalt skyldes ellers reiseutgifter til Landsmøtet i Tromsø 

(leder og sekretær) og leders aktiviteter spesielt overfor Vesterålen 
Trekkspillorkester og Sørvågen Spellmannslag (som begge nå er 

reetablert). 
I tillegg kommer reise i forbindelse med planlegging av DM på Ramberg 

og fysiske styremøter (i stedet for telefonmøter). 

Årsmøtet betrakter disse anstrengelsene som viktig for kretsen og foreslår 
inntektsbringende tiltak for å få regnskapet i balanse snarest mulig. 

 
Vedtak:Regnskapet enstemmig vedtatt med de merknader som er 

anført. 
 

 
 



Sak 9: budsjett 2008 

Budsjettforslaget lagt fram slik: 

Inntekter: Beløp 

Kontingentinntekter og refusjon NTL 3.500,00 

Tilbakeføring kontingent NTL 2.000,00 

Dugnadsspill klubber 3.000,00 

Sum 8.500,00 

Utgifter: 
 

Rekvisita 1.400,00 

Møter 500,00 

Porto 2.000,00 

Reisekostnader 4.000,00 

Andre utgifter 500,00 

Sum 8.400,00 

Driftsoverskudd 150,00 

Vedtak: Budsjettforslaget for 2008 vedtas. Det foretas 
budsjettregulering når innteksttiltakene er iverksatt. 

 

Innkomne saker: 
 

Sak 10: DM 2009 
 

Vedtak: 
Andøy Trekkspillklubb står for tur og bes ta DM-arrangementet i 

2009. Videre står Harstad, Narvik og Øksnes på ventelista. 
I forbindelse med Narvik Trekkspillklubbs 50-årsjubiléum i 2011, 

anmoder årsmøtet om at klubben tar arrangementet av DM som en 
del av 50-årsmarkeringa . 

 
 

 
 

 



Sak 11: Utleietrekkspillene 

 
Vedtak: 

Årsmøtet er fornøyd med at saken om inntekter fra uleie av kretsens 

trekkspill i Lofoten nå er på glid. Imidlertid må avtaler om leie 
gjennom musikk- og kulturskolene i Lofoten være i orden i løpet av 

året, slik det fungerer i Andøy kommune. I motsatt fall skal 
trekkspillene selges. Det tas kontakt med foreldrene om interesse 

for kjøp av trekkspillene. 
 

Sak 12. Handlingsplanen 
 

Vedtak: 
Handlingsplanen som ble vedtatt i sak 9 på årsmøtet i fjor, følges 

opp i henhold til skriv fra leder til klubbene, se vedlagg. 
 

Sak 13: NM 2009 
 

Vedtak: 

Kretsen mener NM prinsipielt bør arrangeres på ulike steder i vårt 
langstrakte land. 

 
Sak 14: PR-arbeidet 

 
Vedtak:Nordland Nord Krets viser bla a til tidligere høring om pr-

tiltak og foreslår i denne sammenhengen en ”PR-koffert” (NTLs PR-
koffert) med relevant materiell som kan brukes overfor klubber, 

enkeltpersoner, skoler, lag/foreninger og musikk- og kulturskoler. 
Kofferten kan bestå av brosjyremateriell (med adresser, skjemaer, 

nettpekere, ” Trekkspkillnytt”, en powerpoint-presentasjon (med bl a 
opptak fra trekkspilltreff og bilder fra ulike trekkspillmiljø med unge 

utøvere, hvor mangfoldet av genre innenfor trekkspillmusikken 
synliggjøres og høres). Det kan nedsettets ei gruppe til dette 

arbeidet med en viss finansiering. Kofferten bør ha vedlagt ei 

veiledning med idéer og metodiske tips overfor de ulike 
målgruppene. 

 
Sak 15. NM til Distrikt 11 

 
Vedtak: Kretsstyret undersøker om flere klubber i distriktet kan gå 

sammen om en NM en gang i framtida. 
 

 
 

 
 

 
 



Sak 16: valg: 

 
Leder av valg komitéen Bjørn Helland Pedersen framla følgende forslag: 

Styremedlem: Anne Lise Grundstad, Andøy trekkspillklubb, 

velges for 2 år 
Varamedlem: Bodil Eide, Melbu trekkspillklubb, velges for 2 år 

Kasserer: Egil Daljord, Øksnes Trekkspillkubb – velges for 2 år 
Revisor: Asle Sundberg, velges for 2 år 

Valgkomité: Bright hagen, Flakstad Trekkspillklubb 
Per Ole Simonsen, Narvik Trekkspillklubb 

Bjørn Helland Pedersen, Øksnes Trekkspillklubb 
 

Vedtak:Valgene enstemmig vedtatt. 
  

  
Etter dette er styret i Distrikt 11 slik sammensatt i 2008: 

  

Leder: Sven Asbjørn Korneliussen Melbu Trekkspillklubb på valg i 
2009 

Sekretær: Odd Martin Davidsen Melbu Trekkspillklubb på valg i 2009 

Kasserer: Egil Daljord Øksnes Trekkspillkubb på valg i 2010 

Styremedlem: Anne Lise Grundstad Andøy Trekkspillklubb på valg i 
2010 

Varamedlem: Bodil Eide Melbu trekkspillklubb på valg i 2010 

Revisor: Asle Sundberg på valg i 2009 

 

Møtet hevet 
 

Bodil Eide - Referent 
 

 
_________________________                __________________ 

    Arne Torgersen  - sign.                              Odd Åhlander- sign. 


