Styremøte 26.02.2016 - Nordland Nord krets av NTL – D11
Tidspunkt
Sted
Til stede

Saker

26. februar 2016 kl. 11:00
Sortland Hotel - Sortland
Egil Daljord (kasserer)
Odd Martin Davidsen (sekretær)
Bård Jenssen (styremedlem)
Gunnar Stål Hagen (leder)
Sak 1 – 6 / 2016

Oppfølging
Merknader

Per Ole Simonsen forhindret fra å delta

Sak 1/2016 – Årsmøtet 2016
Årsmøtet legges til Scandic Hotel, Tromsø i forbindelse med årets DM.
Tidspunkt for møtestart blir en time etter at konkurranseprogrammet er avsluttet
på lørdag 2. april 2016.
Kretssekretæren sender ut invitasjon til klubber og andre NTL-medlemmer
Enstemmig vedtatt.
Sak 2/2016 – Deltakelse DM medlemmer D11
Kretsstyret finner det urovekkende at så få fra distriktet ønsker å delta på DM.
Det kan se ut som det er enklere å samle musikerne til uformelle samlinger.
Sak 3/2016 – Sammenslåing D11 og D12
Vedtak: Ut fra styrets bekymringer nevnt i sak 2/2016 ovenfor, og den labre
interessen for DM i D11, vil administrativ sammenslåing av kretsene bli tatt opp
som egen årsmøtesak.
Sak 4/2016 – Kontingent for 2016 i D11
Kretsen har robust økonomi og antatt overskudd også for 2016. Styret diskuterte
behovet for å kreve årskontingent for 2016 fra klubbene.
Vedtak: Det sendes ikke ut krav om kontingent til klubbene i 2016.
Sak 5/2016 – Rekruttering og prosjekt i samarbeid med Tor Furre avsluttet
Det er bare å beklage at prosjektet er avsluttet resultatløst. Samarbeidspartene
som Tor hadde fått med, har ikke levert som håpet og trodd.
Sak 6/2016 – Egnet sted for trekkspilltreff i Lofoten/Vesterålen i august
Det oppfordres til alle å finne et sted i Lofoten/’Vesterålen-området som egner seg
til treff i august måned hvert år. Gjerne et sted med god plass for campingvogner
og bobiler. Muligheter for spilling både ute og inne – Kom med forslag !
Styremøtet avsluttet 26.02.2016 kl. 13:15
Odd Martin Davidsen - kretssekretær

