
Årsberetning    -    2008 

 
STYRETS ÅRSBERETNING 
 
Til årsmøte 2008 for Distrikt 11 Nordland Nord av NTL 
 
Styret har i året bestått av: 

 Leder:  Sven Asbjørn Korneliussen Melbu Trekkspillklubb 
 Sekretær: Odd Martin Davidsen  Melbu Trekkspillklubb 
 Kasserer: Egil Daljord   Øksnes Trekkspillklubb 
 Styremedl: Anne Lise Grundstad  Andøy Trekkspillklubb 
 Varamrep.: Bodil Eide   Melbu Trekkspillklubb 

 
Årsmøtet 18. august 2007 på Storfjord Camping, Leknes, valgte nytt styre. Det nye styret ble 

konstituert i styremøte på Melbu 6. september 2007 med 4 nye og 3 avtroppende medlemmer til 
stede. 
 

3 styremøter har vært avviklet i perioden: 6/9 og 1/12 i 2007 og 14/3 i 2008. Referater fra de to 
første er forløpende sendt kretsens betalende NTL-medlemmer. Referat fra siste styremøte fulgte 
med innkallingen til årsmøtet. Av saker behandlet i perioden kan nevnes: 

 
DM-arrangør 2008: 
Styret er meget fornøyd med at Lofotingene tar årets arrangement. 
 
Handlingsplan/Rekruttering: 
Egil Daljord jobber med saken. Poenget er å få i stand rekruttering av nye og unge utøvere. Styret 
har i denne sammenheng tillatt seg i yte et reisetilskudd på 1.300 kroner til de unge musikerne fra 

Andøy slik at kommer seg til DM og får en ny og forhåpentlig positiv erfaring. 
 
Leietrekkspillene: 
Anne Lise Grundstad har god kontroll på utleietrekkspillene i Andøy. I Lofoten svever denne saken 
litt i luften. 

 
VO-midler: 

I styremøtereferat er klubbene gjort oppmerksom på denne muligheten. For dem som ikke har søkt 
ennå, kan de gå inn på internett og søke.      www.musikk.no/nordland  
   
Kontakt med klubbene: 
Styret har vedtatt at kretsens leder bør reise rundt til alle klubbene for samtaler, planlegging og 
eventuelt samarbeide klubbene imellom. Dette har ikke kommet ordentlig i gang ennå på grunn av 

tidsklemma. Kretsens leder har imidlertid allerede klart å få Sørvågen Spellmannslag inn som 
medlem i NTL igjen. I tillegg har han i samarbeid med Tor Furre blåst liv i Vesterålen 
Trekkspillorkester på Sortland og klubben er nå igjen medlem i NTL og et positivt tilskudd til 
kretsens trekkspillfamilie. 
 
Kretsens inntekter/utgifter: 
Styrets formann og sekretær deltok på NTL’s landsmøte i Tromsø i høst for å bli kjent med 

landsmøtedeltakere, organisasjonen, problemer/løsninger og NTL som helhet. Kretsens leder ble 
her valgt som varamedlem til landsstyret. Deltakelsen i Tromsø kostet kretsen noen kroner, men 
styret finner deltakelsen nødvendig ut fra de nye styremedlemmenes manglende erfaring med NTL. 
Se forslag til inntekter Sak 08/2008. For eksempel har Melbu trekkspillklubb hatt inntekter ved 
spilling enkelte lørdager i Sortland Storsenter. 
 
Odd Martin Davidsen – sekretær 

http://www.musikk.no/nordland

