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Årsmelding til årsmøtet på Sortland 13. april 2013 – Nordland Nord krets 

 

Kretsstyret i perioden: 

 

Leder  Sven Asbjørn Korneliussen  Melbu trekkspillklubb  På valg i 2013  

Sekretær  Odd Martin Davidsen  Melbu trekkspillklubb  På valg i 2013  

Kasserer  Egil Daljord  Øksnes trekkspillklubb  På valg i 2014  

Styremedlem  Gunnar Stål Hagen Melbu trekkspillklubb  På valg i 2014  

Varamedlem  Børge Lie  Flakstad trekkspillklubb  På valg i 2014  

Revisorer  Erik Reinholdtsen  

Asle Sundberg  

 På valg i 2013  

Valgkomité  Bjørnar Norheim 

Bright Hagen  

Per Ole Simonsen  

Andøy trekkspillklubb  

Flakstad trekkspillklubb 

Narvik trekkspillklubb  

– leder  

 

Styremøter 

3 styremøter er avholdt i perioden siden forrige årsmøte.  

Aktiviteten i klubbene 

Vi har dessverre ikke hatt anledning til besøk hos klubbene siste periode, men vi har 

inntrykk av at det jobbes som vanlig. Det registreres imidlertid at medlemstallet minker i 

klubbene. Derfor er jobben med rekruttering noe vi må ta alvorlig.  

I Lofoten har Vågan Trekkspillklubb og Sørvågen Spellmannslag gjenoppstått og i likhet 

med Flakstad Trekkspillklubb har de regelmessige øvelser. Lofoten Trekkspillorkester er 

dessverre ikke aktive for tiden. 

Vi vil også gjøre oppmerksom på at Sørvågen Spellmannslag fyller 35 år til høsten. 

DM 

DM 2013 arrangeres på Sortland med VTO som arrangør. Ambisjonene med samspill, 

kurs, spesielle tiltak for de yngste deltakerne og alternativ avvikling av konkurransene, 

vil bli gjennomført som en forsøksordning i henhold til Årsmøtets sak 10.1/2011 

Økonomi 

Kretsens økonomi er balansert. Grasrotandelen har gitt oss ekstrainntekter. Vi håper 

flere vil melde seg som Grasrotgivere og at de som i dag støtter oss fortsetter videre. 

Landsmøtet 2012 

Kretsstyret fant det ikke mulig å delta på årets landsmøte.  

Utfordringer 

Som tidligere har kretsstyret vært opptatt av rekruttering til trekkspillmiljøet, og det har 

vært en viktig sak på våre styremøter også dette året. Egil Daljord har kommet med 

mange gode innspill både på vår hjemmeside og vår Facebook-side. Kretsstyrets ønske 

er at flere av våre medlemmer kommer med idéer og tanker omkring dette emnet.  

Odd Martin Davidsen  

- kretssekretær -  


