
Årsberetning   -     2009 

STYRETS ÅRSBERETNING 

 
Til årsmøtet 2009 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 

 Styremedlem: Anne Lise Grundstad  Andøy Trekkspillklubb 
 Varakvinne Bodil Eide   Melbu Trekkspillklubb 

 
Årsmøtet 11. april 2008 på Ramberg skole gjenvalgte Egil Daljord, Anne Lise Grundstad og Bodil 
Eide i sine roller for 2 år. Leder og sekretær er på valg i årsmøtet 2009. 
 

3 styremøter har vært avviklet i perioden: 14/3 og 17/10 i 2008 og 21/2 i 2009. Referat fra siste 
styremøte følger med innkallingen til årsmøtet. Av saker behandlet i perioden kan nevnes: 

 
DM-arrangør 2009: 
Styret er meget fornøyd med at andværingene tar årets arrangement. Så bør det nevnes at vi har 
en god dialog med Troms krets om samarbeid generelt, og at felles DM til neste år har vært et 
tema. 

 
Handlingsplan/Rekruttering: 
Egil Daljord har utarbeidet en del forslag til tiltak. Trekkspillgallaen på Sortland i februar var et av 
tiltakene. Ellers har klubbene fått i oppdrag å komme med forslag til årsmøtet. Kretsens leder har 
sendt brev til kulturskolene i kretsen, men foreløpig har positiv responsen uteblitt fra disse. En del 
tiltak har vært diskutert i styret. For eksempel har Tor Furre tilbudt seg å demonstrere trekkspillets 
fortreffelighet på skoler i distriktet. Poenget er å få i stand rekruttering av nye og unge utøvere. 

Alle klubbene har en jobb å gjøre for å sikre rekruttering og er kontaktet om dette. 
Kulturskolen i Vågan har tatt opp 12 voksne til trekkspillundervisning, nå under ledelse av Terje 
Brun. Leder har besøkt gruppa og hilst fra kretsen. Kulturskolene i Flakstad, Vestvågøy og Vågan, 

har ca 30 barn med trekkspill og accordion som instrument. Kulturskolen i Andøy har 5 barn under 
ledelse av Anne Lise Grundstad. 
 

Leietrekkspillene: 
På styremøtet 21. februar i år ble det besluttet å selge disse spillene. Det har vært svært vanskelig 
å få inn leieinntektene. Inntekten av salget skal øremerkes for tilskudd ved kjøp av nye trekkspill i 
rekrutteringsøyemed. Vågan kulturskole har gitt tilbakemelding om at trekkspillene kan overtas til 
en omforent pris. 
 
Kontakt med klubbene: 

Leder har kommunisert med klubber og enkeltpersoner, skriftlig og muntlig, blant annet om 
rekrutteringsarbeidet, trekkspillgallaen og deltakelse på DM. Leder har også besøkt klubbene i 
Lofoten ved flere anledninger og ønsket Terje Brun velkommen som lærer og instruktør etter 
Gunnar Amundsen. 
 

Kretsens inntekter/utgifter: 
Kretsen har få inntektsmuligheter, men har klart å holde budsjettbalansen for inneværende 

periode. Det hadde imidlertid vært bra om kretsen hadde mer å rutte med for utvikling av 
rekrutteringsarbeidet. På styremøtet i februar i år ble det besluttet å innkreve 500 kroner årlig i 
kontingent fra klubbene. Styret regner med at årsmøtet ikke har innvendinger til dette. Gode 
forslag til inntekter mottas gjerne! 
 
Odd Martin Davidsen - sekretær 


