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Tidspunkt  

Sted  

Søndag den 22. nov 2009 kl. 15.00  

Resepsjonen Sortland Hotell  

 

Til stede  Egil Daljord (kasserer)  

Odd Martin Davidsen (sekretær)  

Sven Asbjørn Korneliussen (leder).  

 

Saker  Sak 16 - 23   

Oppfølging    

Merknader  Anne Lise Grunnstad (styremedlem) – meldt forfall 

Bodil Eide (varamedlem) – meldt forfall  

 

  

Sak 16/2009: Referater  

1.    Diverse fra NTL sentralt – landsmøtet 

·         mangler fortsatt referat fra NTL  

·         for ikke å belaste kretsens økonomi unødig, deltok bare Sven Asbjørn 

Korneliussen på møtet. Jfr. sak 13/2009.  

2.    Samarbeid med Troms krets – høring  

·         se sak20/2009  

3.    Trekkspillskole  

·         fem henvendelser mottatt og videreformidlet til Tor Furre  

4.    Trekkspillgalla på Melbu  

·         vellykket både musikalsk og økonomisk  

5.    Gunnar Amundsen  

·         leder informerte om møte med Gunnar Amundsen  

 

Sak 17/2009: DM 2009 – godkjenning av dommere – DM Harstad  

Styret autoriserer styrets leder til å godkjenne dommere når oversikten kommer 

fra arrangementsklubben. 

 

Sak 18/2008: Nytt tidspunkt DM Harstad  

DM 2010 i Harstad er flyttet til helgen 19 - 21. mars 2010.  

Formann Ole Rørvik sender ut invitasjon til kretsen Troms/Finnmark om 

deltakelse, jfr. Sak20/2009.  

 

Sak 19/2009: Oppmerksomhet til alle yngre deltakere under DM  

Kretsstyret oppfordrer alle DM-arrangører i Nordland Nord krets til å gi en 

oppmerksomhet til all yngre deltakere utenom medaljevinnerne. Begrenses til 

deltakere under 14 år.  

Det undersøkes om NTL sentralt har slike deltakermedaljer.  
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Sak 20/2009: Samarbeid mellom kretsene D11 (Nordland Nord) og D12 (Troms 

og Finnmark)  

Kretsstyret D11 har hatt ute på høring årsmøtevedtaket i D12 (Troms/Finnmark 

krets) om ønsket sammenslåing av kretsene. Tilbakemeldingene fra klubbene er 

noe varierende. Sammenslåing er uaktuell, mens samarbeid aksepteres som en 

prøveordning.  

Styret går inn for et samarbeid som en prøveordning over 4 år. Det foreslås at 

felles DM arrangeres på følgende steder:  

 2010 Harstad  

 2011 Narvik  

 2012 Tromsø  

 2013 Sortland  

Vi viser for øvrig til notat fra Sven Asbjørn Korneliussen (Nordland Nord), Bjørnar 

Pettersen (Finnmark), Steinar Pedersen (Troms), og styret støtter innholdet i dette 

notatet.  

 

Særutskrift sendes D12 krets Troms/Finnmark.  

 Klikk her for å lese høringsnotatet  

 Klikk her for å lese årsmøtevedtaket 2008 i Troms/Finnmark krets D12 

 Klikk her for å laste ned Adober Reader dersom du ikke får åpnet disse to 

lenkene.  

 

Sak 21/2009: Årsmøte avvikles under DM i Harstad kl 20.00 den 19. mars 2010.  

Saker må være mottatt innen utgangen av januar 2010. 

 

Sak 22/2009: Evaluering av Trekkspillgalla  

Konseptet med trekkspillgalla har vist seg å være vellykket, både for deltakere og 

publikum. Dette konseptet bør videreføres som en årlig foreteelse i kretsen. 

Kretsstyret oppfordrer Øksnes til å arrangere neste års trekkspillgalla.  

 

Sak 23/2009: Samarbeid mellom klubbene i kretsen  

Klubber oppfordres til å samarbeide der det er naturlig. For eksempel har Melbu 

fått oppfordring fra Øksnes om et samarbeide.  

 

Møtet hevet kl. 17.00.  

 

Odd Martin Davidsen - kretssekretær 

 

http://trekkspill.us/Documents/Sammenslåing%20D11%20og%20D12%20høringsnotat.pdf
http://trekkspill.us/Documents/Sammenslåing%20D11%20og%20D12%20-%20Årsmøte%20D12.pdf
http://get.adobe.com/no/reader/
http://get.adobe.com/no/reader/

