
Årsmelding          2014 

Årsmelding til årsmøtet i Harstad 05.04.2014 – Nordland Nord kres 
 

Kretsstyret i perioden: 
 

Leder  Sven Asbjørn Korneliussen  Sørvågen Spellmannlag På valg i 2015  

Sekretær  Odd Martin Davidsen  Melbu trekkspillklubb  På valg i 2015  

Kasserer  Egil Daljord  Øksnes trekkspillklubb  På valg i 2014 

Styremedlem  Gunnar Hagen Melbu trekkspillklubb  På valg i 2014  

Varamedlem  Børge Lie  Flakstad trekkspillklubb  På valg i 2014  

Revisorer  Erik Reinholdtsen  

Asle Sundberg  

 På valg i 2014  

Valgkomité  Bright Hagen 

Per Ole Simonsen 

Asle Holand 

Flakstad trekkspillklubb 

Narvik trekkspillklubb  

Melbu trekkspillklubb  

– leder  

 

Styremøter 

 

3 styremøter er avholdt i perioden siden forrige årsmøte. Rekruttering og felles DM for 

kretsene i Nordland Nord, Troms og Finnmark har vært aktuelle temaer på møtene. Det 

overraskende landsmøtevedtaket om administrativ sammenslåing av våre kretser ble et 

sentralt tema på vårt møte 28.01.2014.  

Et viktig vedtak ble fattet på siste styremøte. På vegne av trekkspillkretsen setter Tor 

Furre i gang et pilotprosjekt rettet mot unge musikere 

Referatene finner du som alltid på våre hjemmesider. 

 

Aktiviteten i klubbene 

 

Klubbene i kretsen driver for seg selv på hver sin kant og på forskjellige måter. Det har 

ikke vært mange felles arrangementer utenom DM på Sortland i april.  

Sørvågen Spellmannslag feiret sitt 35-års jubileum første helg i november, og der deltok 

Vesterålen Trekkspillorkester, Melbu Trekkspillklubb og Flakstad Trekkspillklubb sammen 

med jubilanten. 

 

DM 

 

DM 2013 ble avviklet på Sortland. Nyordningen med konkurranse allerede fredag kveld 

ble godt mottatt. Lørdag ble mindre anstrengende og det ble tid til å ta seg bedre av de 

yngre deltakerne. De unge spilte ute på storsentra i byen med kjempesuksess. Det 

handlende publikum fikk seg en svært underholdende og hyggelig opplevelse.  

Vi håper arrangøren av DM 2014 i Harstad kan utvikle dette til å bli enda bedre. Malen er 

lagt. 

 

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 2013 

 

Gunnar Stål Hagen deltok på vegne av Nordland Nord krets. Vi fikk oss en overraskelse 

da det ble klart at Landsmøtet 2013 fattet vedtak om å slå sammen kretsene D11 og D12 

administrativt. Da dette ikke var intensjonen fra vår side, vil saken bli utredet og tatt 

med som egen sak på årsmøtet 2014. 

 

Sven Asbjørn Korneliussen     Odd Martin Davidsen 

Kretsleder       Kretssekretær 


