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Styremøte 28.01.2014 - Nordland Nord krets av NTL – D11  

 

Tidspunkt  

Sted  

28. januar 2014 kl. 15:00 

Sortland Hotel - Sortland 

 

Til stede  Egil Daljord (kasserer)  

Odd Martin Davidsen (sekretær)  

Sven Asbjørn Korneliussen (leder)  

Gunnar Stål Hagen (styremedlem)  

 

Saker  Sak 1 – 5 / 2014  

Oppfølging    

Merknader  Tor Furre deltok på møtet fra kl. 16:00  

 

Sak 1/2014 – Sammenslåing / samarbeid kretsene D11 og D12 

 

Det ble på Landsmøtet høsten 2013 fattet vedtak om administrativ sammenslåing av 

ovennevnte trekkspillkretser. Kretsstyret i D11 kan ikke se at dette har vært intensjonen 

med den samarbeidsavtalen som ble inngått mellom lederne i D12 og D11’s årsmøte på 

Sortland i 2013. Videre er vedtaket heller ikke i tråd med innstillingene fra kretslederne 

til Landsmøtet, men tilnærmet basert på et benkeforslag.  

Kretsstyrets forståelse av avtalen mellom kretsene D11 og D12 gjelder et samarbeid om 

felles DM og Landsmøtets godkjenning av felles bedømming under våre felles DM. Vi 

henviser til årsmøtets sak 10.1/2013, og den kan leses i denne linken: 

http://trekkspillere.no/kretsen/arsmoter/arsmotereferater/R2013.html  

Administrativ sammenslåing av de to kretsene må drøftes kretsene i mellom og en må 

komme frem til et felles ønske om slik sammenslåing. 

 

Vedtak: Kretsleder tar kontakt med lederne i D12, lager og sender ut et 

høringsnotat, slik at flest mulig berørte kan uttale seg i sakens anledning. Videre 

tas dette opp som egen sak til årsmøtet i Harstad 5/4 2014.  

 

Sak 2/2014 – Årsmøtet 2014 

 

Årsmøtet 2014 holdes under DM i Harstad den 5/4 2014. Møtestart settes til 40 minutter 

etter at DM konkurransene er avsluttet. Vi håper flest mulig deltar på møtet da den 

viktige saken om ovennevnte sammenslåing skal diskuteres. 

 

Vedtak: Tidspunkt for årsmøtet enstemmig vedtatt. Kretssekretær sender ut 

innbydelse til årsmøtet, og frist for å levere saker til årsmøtet settes til 8/3 2014. 

  

Sak 3/2014 – Deltakelse DM 

 

De siste årene har mange klubber / orkestre ikke deltatt i DM, og de signaler kretsstyret 

mottar, indikerer enda lavere deltakelse i kommende DM.   

Kretsstyrets håp er at DM i den formen som ble utprøvd på Sortland i 2013, med fokus 

på de unge deltakerne, vil danne mal for avvikling av DM fremover.  

 

 

 

 

http://trekkspillere.no/kretsen/arsmoter/arsmotereferater/R2013.html


 

Styremøte 28.01.2014 Side 2 av 2 
 

Sak 4/2014 – Rekruttering – Nytt prosjekt 

 

Tor Furre ankommer møtet og deler sine tanker omkring trekkspillets fremtid i vårt 

nærområde og på landsbasis. Ikke minst er han i likehet med kretsstyret, bekymret for 

og opptatt av hvordan unge musikere kan rekrutteres til trekkspillmiljøet. 

 Vi må innse at Nord-Norge ikke har samme musikalske arv som i enkelte andre 

strøk av landet, hvor tradisjonsmusikk / gammeldans faller helt naturlig i smak. 

 Bør vi lage en mal for hvordan klubbene legger opp sin drift musikalsk? 

 Hva er formålet med det vi driver med? 

 Tilpasse trekkspillet til de unges musikalske smak? 

 Kan NTL sentralt hjelpe til? 

 Hvordan trekke alle ”skap-trekkspillerne” inn i våre klubber? 

 Pilotprosjekt for og med unge musikere? 

 

Alle ovennevnte innspill ble diskutert og vil være gjenstand for videre behandling i 

aktuelle fora.  

Styremøtet ble imidlertid enige om, at pilotprosjektet rettet mot unge musikere settes ut 

i livet straks.  

Kort fortalt går pilotprosjektet ut på at en melodi arrangeres for unge musikere med 

passende instrumenter pluss en erfaren trekkspiller. Her blir det mulig å vise trekkspillets 

plass i moderne musikk. Det hele blir videofilmet og lagt ut på YouTube. Nærbilder av 

hvert enkelt instrument skal gi unge interesse for å lære dette selv. Da med spesiell 

fokus på trekkspillet. 

 

Vedtak: Tor Furre gis fullmakt til å bistå med gjennomføring av det ovennevnte 

pilotprosjektet. Det vil bli satt av økonomiske midler til prosjektet. 

 

Sak 5/2014 – Regnskapet 

 

Egil Daljord informerte om den økonomiske situasjonen. Kretsen har over 40.000 kroner 

på bankkonto. Herav er 11.500 kroner øremerket kjøp av trekkspill for unge utøvere. 

Som nevnt i vedtaket i foregående sak, avsettes økonomiske midler til pilotprosjektet. 

 

Styremøtet avsluttet 28.01.2014 kl. 17:15 

 

Odd Martin Davidsen  

kretssekretær  


