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Tidspunkt  

Sted  

9. januar 2011 kl. 16:00  

Sortland Hotell  

 

Til stede  Egil Daljord (kasserer)  

Odd Martin Davidsen (sekretær)  

Sven Asbjørn Korneliussen (leder)  

 

Saker  Sak 1 – 3 / 2011   

Oppfølging    

Merknader  Anne Lise Grunnstad (styremedlem) – meldt forfall  

Børge Lie (varamedlem) – meldt forfall  

 

 

Sak 1/2011: Referater 

 

1.    Kretsleder refererte fra landmøte i NTL.  

Kretsstyret er glad for at Landsmøtet har fått innspill om og tatt opp til diskusjon 

hva DM- og NM-arrangementene skal inneholde. Styret ser frem til at vedtak i 

Landsmøtets sak 5.3. om innhold i NM/DM, blir lagt frem på neste års landsmøte i 

NTL. 

 

2.    Klubbsituasjonen i kretsen 

Kretsleder har vært i kontakt med klubbene i Lofoten og på Andenes og motivert 

for deltakelse i DM. Egil Daljord informerte om at Øksnes i øyeblikket har få 

trekkspillere, mens toradergruppa fungerer godt. Det ble nok en gang under 

diskusjonen på styremøtet ytret ønske om å få Bø-fjerdingen inn i 

trekkspillmiljøet. Kretsleder fikk en del navn på personer han vil kontakte i Bø. 

 

3.    Diverse  

Kretsleder har skrevet brev til NRK Nordland med anmodning om å få tildelt 

sendetid for trekkspillmusikk og annet relevant stoff. Kretsstyret avventer svar fra 

NRK med spenning. 

Vedtak: Referatene tas til etterretning. 

 

Sak 2/2011: DM i Narvik 2011 

 

A. Arrangementet – samarbeid med Distrikt 12 Troms og Finnmark  

Det virker som om Narvik Trekkspillklubb har god kontroll på arrangementet. Det 

er avtalt at Årsmøtet i kretsen avholdes på Grand Royal Hotel i Narvik på fredag 

kveld kl 20.00. Narvik Trekkspillklubb sørger for egnete lokaler for møtet.   

 

B. Narvik Trekkspillklubb har 50-års jubileum.  

Skal kretsen gi klubben en oppmerksomhet i form av gave i anledning jubileet? 

Det ble også diskutert om kretsen skal statuttfeste gaveutdeling og i tilfelle hvilke 

intervaller som kan være aktuelle. Dette siste ble ikke gjort noe vedtak om da det 

muligens vil være en sak for Årsmøtet. 

Vedtak: Nordland Nord krets gir den jubilerende klubben en oppmerksomhet i 

anledning jubileet.  

 

C. Vervekampanjer under DM  

De tidligere vervekampanjene har gitt magre resultater. Materiell har blitt lagt ut 

på et bord for at hver enkelt kunne forsyne seg. Kretsstyret ønsker at verving 

skjer mer aktivt i år. Et antall personer fra hver klubb får i oppdrag å aktivt gå inn 

for å verve medlemmer til NTL. Videre må det verves flest mulig til å delta i 

Grasrotandelen til fordel for kretskassen. 

Vedtak: Kretssekretær får i oppdrag å ta kontakt med klubbene for å få utnevnt 2 

personer fra hver klubb til vervekampanjene.  

 



Styremøte 09.01.11 - Nordland Nord krets av NTL 

Side 2 av 2 

 

 

Sak 3/2011: Årsmøtet 

 

1.    Valg  

Nåværende styreleder har tilskrevet Valgkomiteen med ønske om å fratre som 

leder på Årsmøtet. Dette hadde de øvrige styremedlemmer innsigelser mot og 

håper Sven Asbjørn Korneliussen finner tid og krefter til å fortsette i stillingen. 

 

2.    Årsmelding  

Kretsleder og kretssekretær gjør årsmeldingen klar for utsending til kretsens NTL-

medlemmer.  

 

3.    Innkalling  

Kretssekretær gjør klar og sender ut innkalling snarest mulig elektronisk og i 

posten til dem som ikke har tilgang på e-post og internett. Foreløpig innkalling 

ligger allerede på vår hjemmeside. 

 

Møtet hevet kl. 17:45  

 

Odd Martin Davidsen 

kretssekretær  

 


