NTL D11 – NORDLAND NORD
Sted og tid

Styremøte 01.12.07

Saker til behandling

Sortland Hotell, Sortland.
Lørdag 01.12 2007
Møtestart kl. 1500
Møtet slutt kl.1710
Sven Asbjørn Korneliussen leder
Anne Lise Grundstad
styremedlem
Bodil Eide
varamedlem
Odd Martin Davidsen
sekretær
Egil Daljord
kasserer
Sak 1 - 7

Saker med tidsfrist

Sak 5

Merknader

Hele
styret
vararepresentant.

Til stede

til

stede

inklusive

Sak 1/2007: Referater
1. Årsmøtet distrikt 11 Nordland Nord
Formann Sven Asbjørn Korneliussen refererte fra årsmøtet.
2. Landsmøtet 2007 i Tromsø
NTL sentralt har foreløpig ikke sendt ut referat fra landsmøtet. Sven Asbjørn
informerte om viktige saker som ble diskutert under landsmøtet.
3. DM 2008
Med bakgrunn i årsmøtesak 12/2007, har leder sendt brev til Harstad Trekkspillklubb,
Narvik Trekkspillklubb og Flakstad Trekkspillklubb om DM-arrangementet i 2008.
Se Sak 2.
Sak 2/2007: Arrangering av DM 2008
Flakstad Trekkspillklubb og Lofoten Trekkspillorkester er enige om å gå sammen om DM i
tidsrommet 11.-13. april 2008. Arrangementsstedet er usikkert på grunn av tilgang på
lokaliteter, men det er snakk om Kabelvåg eller Leknes.
Vedtak: Styret er svært fornøyd med at Flakstad Trekkspillklubb og Lofoten
Trekkspillorkester arrangerer DM i 2008 og godkjenner avviklinga av arrangementet i
tidsrommet 11. – 13. april 2008, under forutsetning av NTL’s godkjenning av tidspunkt.
Sak 3/2007: Handlingsplan
Se årsmøtet sak 9
Det ble drøftet å ta kontakt med kulturskolene i de respektive kommuner for å få
trekkspill inn som instrument i undervisningen. Problemet er kanskje å skaffe
instruktører/lærere. Det tas kontakt med klubbene om mulige lærere i
vesterålskommunene.
Egil Daljord jobber med en handlingsplan. Han er også i ferd med å lage en liste over alle
i distriktet som spiller eller har spilt trekkspill, men som ikke er med i noen av klubbene.
Når oversikt er ferdig, sender han den ut til alle klubbene for gjennomgang. Klubbene
sjekker navnelisten, supplerer med navn som mangler, stryker navn som er uaktuelle og
gir Egil tilbakemelding.
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Sak 4/2007: Leietrekkspillene
Se årsmøtesak 10
Anne Lise Grundstad har god kontroll på utleietrekkspillene i Andøy. I Lofoten svever
denne saken litt i luften ennå.
Vedtak: Egil sender ut oversikt til styrets medlemmer. Trekkspillene leies ut til
kulturskolene, og det må inngås avtale med de respektive kommuner om betaling av leie
fra kommunene og direkte til kretsens kasserer. Det er da naturlig at dette administreres
av kasserer.
Vedtak: Leder tar kontakt med Gunnar Amundsen/kulturskolen i Vågen om skisserte
betalingsordning for leie av trekkspillene.
Vedtak: Videre må det utarbeides en standard utleiekontrakt, hvor også vedlikehold,
skadeverk, og alle andre tenkelige betingelser er innbakt.
Sak 5/2007: Høring om PR-arbeid i NTL
De fleste i styret er ganske ukjent med hvordan PR-arbeidet er og har vært i NTL. Egil
Daljord har imidlertid en viss peiling.
Vedtak: Egil Daljord overtar denne saken, utarbeider kommentarer til høringsnotatet og
sender sine kommentarer på e-post til styrets øvrige medlemmer.
Sak 6/2007: VO-midler
Det er mulig å få voksenopplæringsmidler (VO-midler) fra Norsk Musikkråd Nordland.
Slike midler kan også gis til klubbenes vanlige øvelser.
Vedtak: Odd Martin Davidsen sender ut informasjon om dette til alle klubbene i kretsen.
Sak 7/2007: Klubber med manglende medlemskap i NTL
Det er to klubber vi sender informasjon til, og som vi trodde var medlemmer i forbundet.
Disse er Lødingen Trekkspillklubb og Sørvågen Spellmannslag.
Vedtak: Formann og sekretær tar kontakt med disse klubbene.
Sak 8/2007: Kontakt med klubbene
Kretsen bør opprette sin egen hjemmeside på Internett med lenker til de klubbene som
har sine egne sider. Kretsens hjemmeside får lenke i NTL’s hjemmeside.
Kretsens formann bør besøke alle kretsens klubber. Dette er viktig for å få god oversikt
over klubbenes aktiviteter, ønsker og mål. Dessuten vil kretsformannen kunne få servert
gode idéer, som han i sin tur kan videreformidle til de andre klubbene. Vi tror også det
kan medvirke til at samholdet i kretsen styrkes. Hva med seminarer på tvers av
”klubbgrensene”?
Vedtak: Ovennevnte tiltak iverksettes så snart som mulig.
Odd Martin Davidsen - ref
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