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Tidspunkt 

Sted 

Fredag den 14. mars 2008  

Melbu videregående skole 

 

Deltakere Anne Lise Grunnstad (styremedlem), Egil 

Dahljord (kasserer), Odd Martin Davidsen 

(sekretær), Bodil Eide (varamedlem) og Sven 

Asbjørn Korneliussen (leder) 

 

Saker Sak 01 - 08  /2008  

Oppfølging   

Merknader Hele styret til stede  

 

Sak 01/2008: Referater  

 

1.    Oppfølging forrige styremøte  

2.    Styremøter - NTLs sentralstyre  

3.    Ny redaktør av ”Trekkspillnytt”  

4.    Vedtektsendringer NTL  

5.    Vesterålen Trekkspillorkester  

6.    Sørvågen Spellmannslag  

7.    Årsmøte i Norsk Musikkråd Nordland  

8.    Nord-norsk trekkspill- og caravantreff 2008  

9.    Tjeldsundtreffet  

10. Markedsføringstiltak Trekkspillnytt”  

11. Norsk Musikkråd – årsmøte og fagkonferanse  

12. VO-midler  

13. Betalingsordninger for leietrekkspillene, Vågen musikk- og kulturskole  

14. Vedtektsendringen NTL  

15. Sentralstyremøtene – referatfrist  

 

Referatene tas til underretning med følgende kommentarer:  

1.    Sak 3/2007: Handlingsplanen jobber Egil med.  

2.    Betalingsordning for utleietrekkspillene i Lofoten er under opprulling med Vågan 

musikk- og kulturskole. Saken følges opp.  

3.    Sak 8/2007: Kontakt med klubbene. Leder har hatt telefonisk kontakt men ikke 

reist rundt ennå.  

4.    Det er gledelig at både Vesterålen Trekkspillorkester og Sørvågen spellmannslag 

er på beina igjen og skal delta under DM -08  

 

Sak 02/2008: Dm 2008  

Flakstad Trekkspillklubb og Lofoten Trekkspillorkester er godkjent som DM-

arrangør 2008. Arrangementet er vedtatt lagt til Ramberg i Lofoten helga 11. – 

13. mars 2008.  

Vedtak: Styret er fornøyd med påmeldinga til DM på Ramberg så langt og det 

konstateres at planlegginga av arrangementet er godt i gang  

 

Sak 03/2008: Reisetilskudd til unge DM-deltakere fra Andøy. 

Bortsett fra kulturskolene i Flakstad, Vestvågøy og Vågen, har bare kulturskolen i 

Andøy kommune, yngre rekrutter, som undervises av Anne-Lise Grunnstad. Da 

DM ikke har vært på agendaen til disse utøverne tidligere, ønsker kretsstyret å 

bidra med et omsøkt reisetilskudd på kr 1300. Øvrig finansiering er tilskudd fra 

kommunen og egenandeler. Tilskuddet er et engangstilfelle som 

rekrutteringstiltak overfor unge i Vesterålen. Det vil bli brukt overfor kulturskolene 

i kretsen.  

Vedtak: Kretsstyret vedtak reisestøtte på kr 1300,00 til seks unge 

trekkspillutøvere fra Andøy i forbindelse med DM på Ramberg. Tilskuddet er et 

engangstilfelle og er å betrakte som et rekrutteringstiltak.  
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Sak 04/2008: Årsmøte i Nordland Nord krets  

Det sendes ut informasjon til klubber og enkeltmedlemmer om årsmøtet under DM 

på Ramberg 11. – 13. april med frist for innsending av saker.  

Vedtak: Årsmøtet settes til fredag den 11. mars kl 20.30 på Ramberg skole. 

Fullstendig årsmøteinnkalling sendes ut snarest mulig. 

 

Sak 05/2008: NM-arrangementet 2009-uttalelse 

Problemstillingen er om Sandnes bør arrangere NM to år på rad.  

Vedtak: Nordland Nord Krets foretrekker at NM-arrangementene om mulig legges 

til forskjellige plasser i landet både av hensyn til deltakerne og publikum. 

 

Sak 06/2008: Rekrutteringsprosjekt 

Vedtak:Egil beskriver et prosjekt for rekruttering av unge utøvere i distriktet. 

Dette skal gi grunnlag for søknad om prosjektmidler.  

 

Sak 08/2008: Inntekter til kretsen. 

Vedtak: Kretsen oppfordrer medlemmer til å stille opp på minikonserter i for 

eksempel kjøpesentra i Lofoten og Vesterålen - mot et honorar som uavkortet går 

til kretsen. I Vesterålen inviterer vi alle til opptreden i Storsentret på Sortland, 

(som gir kr 3000 for ca én times spilling). Lofoten anmodes om å gjøre det 

samme, for eksempel på Leknes eller i Svolvær.  

 

Odd Martin Davidsen - sekretær  

 


