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Tidspunkt   

Sted  

02. desember 2012 kl. 16:30 

Sortland ungdomsskole, Sortland 

 

Deltatt  Egil Daljord                           - kasserer  

Odd Martin Davidsen              - sekretær 

Sven Asbjørn Korneliussen     - leder 

Gunnar Hagen                       - styremedlem 

Tor Furre                              - for DM-arrangøren 

 

Saker  Sak 3 - 6/2012   

Oppfølging    

Ikke deltatt Børge Lie (styremedlem)  Gyldig forfall 

 

Sak 3/2012 – Referater  

 

1.  Kretsleder refererte fra Landsmøtet. Nordland Nord krets deltok ikke på 

Landsmøtet. 

2.  Kretsen føler at Trekkspillforbundet er for mye sentrert omkring gammeldans og 

tradisjonsmusikk. Dette kan være en årsak til at forbundet har problemer med å 

få medlemmer som spiller annen type musikk på trekkspill. Det kan også være en 

hemsko med tanke på rekruttering av unge utøvere. 

 

Sak 4/2012 – DM 2013 - Organisering 

 

1. Det er tilstrekkelig interesse ute i trekkspillkretsene i Nordland Nord og 

Troms/Finnmark, til at DM arrangeres som planlagt med konkurranse både fredag 

kveld og lørdag.  

 

2. Fredag avvikles konkurranser for dansbar musikk, med dansende publikum til 

stede. 

 

3. Arrangøren planlegger tiltak for de yngre deltakerne. Blant annet samspill med 

unge fra lokal kulturskole. Noter i denne forbindelse tilsendes fra de aktuelle 

klubber/deltakere og leveres lokal kulturskole for innøving. 

 

4. Ingen matiné på søndag på grunn av lang hjemreisetid for mange klubber. 

 

5. En viktig del av arrangementet er at det er åpent for publikum under 

konkurransene begge dager, og på fredag er det lagt opp til at publikum får danse 

under konkurransen. 

 

6. Arrangøren forbereder 2 scener slik at det ikke blir dødtid ved sceneskifter. 

Spilletiden for hver gruppe/klubb blir fastlagt og skal ikke overskrides. 

 

7. Dette nye opplegget vil gi rom for flere aktiviteter på lørdag. 

 

8. Denne ”nyordningen” bør omtales i Trekkspillnytt.  

 

Konklusjon: 

Kretsstyret er glade for at det nye opplegget for DM blir satt ut i livet av 

arrangørklubben Vesterålen Trekkspillorkester på Sortland i 2013. 

Jfr. kretsens årsmøtevedtak: Sak 10.1/2011. 

 

Sak 5/2012 – Årsmøte 2013 – Tid og sted 

 

Vi forsøker å finne rom for årsmøte på lørdag 13. april 2013.  

Klokkeslett må vi komme tilbake til. 
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Sak 6/2012 - Eventuelt 

 

1. Tor Furre forslår utjevningsmidler i forbindelse med NM? Dette sjekkes av 

sekretær, og saken drøftes videre på årsmøtet. 

 

2. Hvor får vi tak i noter på dagens musikk for trekkspill? Jfr. Sak 3/2012. 

 

3. Vi må få i gang en diskusjon om dette på årsmøtet, under tittelen ”Hvorfor spiller 

vi ikke musikk som folk vil høre på og danse til.”  

      Konklusjonen fattet på årsmtet sendes Trekkspillforbundet. 

 

Møtet hevet kl 18:00 

 

Odd Martin Davidsen – referent. 

 


