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Fredag den 28. August 2009
Frivillighetssentralen Sortland
Anne Lise Grunnstad (styremedlem), Egil
Daljord (kasserer), Odd Martin Davidsen
(sekretær), Bodil Eide (varamedlem) og Sven
Asbjørn Korneliussen (leder)
Sak 11 - 15 /2009
Hele styret til stede

Sak 11/2009: Referater
1. Info fra NTL sentralt:
- Styremøter
- Frifond
- Konkurransekomitéen
- Oppsummering – legges ut på hjemmesiden www.trekkspill.us
gjennomlesning og diskusjon.
2. Salg av leietrekkspillene går sin gang. Egil sender ut faktura.
3. Økonomisituasjonen – kontingenter.
4. Trekkspillskole i regi av VTO med invitasjon til ”gamle” trekkspillere.
5. Brev til kulturskolene i kretsen. Kun Sortland har svart, dessverre negativt.
6. Det holdes notekurs og gehørkurs i Bardu 25. – 27. september 2009.
7. Utskrift fra møte i Troms krets om samarbeid. Vi avventer initiativ fra Troms.
8. Resultater fra DM – for øvrig ute på hjemmesiden.
9. Studietur til Brüssel – legges ut på hjemmesiden.
10. Medlemssituasjonen i D11 – 89 NTL-medlemmer per i dag.
11. ”Vi spiller opp” – Konsert med dans forsøkes arrangert på Melbu 17/10

for

Sak 12/2009: NTLs langtidsprogram skal kommenteres.
Vedtak: Følgende uttalelser sendes forbundet:
Sak 12/2009: Langtidsprogrammet - uttalelse - Nordland Nord D11 - i
møte 28. august 2009
UNDERVISNING
Nordland Nord oppfordrer NTL sentralt å utvikle kurspakker til musikalske ledere i alle
trekkspillklubber
som
ønsker
det,
slik
at
lederne kan
oppnå
formell
godkjenning/sertifisering på et visst nivå.
Innhold, kostnader og organisering utarbeides i samråd med kretsene.
PR/MARKEDSFØRING
1. Følgende tiltak i Nordland Nord er gjennomført og anbefales andre å kopiere:
Trekkspillgalla med felleskonsert, klubbkonsert og festlig sammenkomst. Tiltaket
samlet klubbene i Vesterålen og gjesteklubb fra Saltdal. Et blandet kor deltok.
Fellesøvelse og gratiskonsert i kjøpesenter på formiddagen og konsert for
betalende publikum på lørdag ettermiddag, med fellesnummer pluss to
individuelle melodier fra klubbene. Fest og dans med musikk av trekkspillklubbene
på kvelden.
Deltakende klubber melder om en god sosial opplevelse og et inspirerende
musikalsk treff uten konkurranseelementet. Tiltaket blir gjennomført etter samme
mal i oktober på Melbu, hvor også resten av distriktet inviteres.
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2. CD-produksjon - yngre utøvere
Andøy Musikkskoles trekkspillorkester gav foreldrene i oppdrag å produsere en
CD. Foreldrene tok ansvar for økonomi, organisering og gjennomføring av
prosjektet. Elevenes læring antas å omfatte flere områder ved siden av det rent
musikalske og prestasjonsmessige: foreldreengasjement, planlegging og
gjennomføring av et økonomisk vågalt prosjekt, lydstudio-opplevelser og tekniske
forhold. I lydstudioet ble det lagt til komp, og det ble en riktig flott produksjon
som barna er veldig stolte av. Salget av CD-en har gått så bra, at
produksjonskostnadene er inndekket, og videre salg er ren fortjeneste som kan
benyttes til noter, instrumenter og annet relevant materiell.
REDAKSJON
Nordland Nord ønsker å problematisere noen sider ved Trekkspillnytt som kanskje ikke
kommer så tydelig fram for leseren, slik vi ser det:
* Trekkspill, durspill og "accordion" i et samfunnsperspektiv. Hva musikken betyr
for folks livskvalitet - både for den enkelte utøver og for den engasjerte lytter,
danser og sanger, i festlig lag og mer profesjonelt.
* Kunne det være plass til noe mer "faglig" stoff, eventuelt på bekostning av
reportasjene og bildene? Med et mener vi input om for eksempel notelære,
pedagogiske tips for instruktører, musikkfaglige innspill av forskjellig salg,
markedsføringstips mm. Dersom bladet skal kunne nå en mer sammensatt
målgruppe i bibliotek, kulturskoler og på nettet, kan noe av dette være av
betydning.
REKRUTTERING
Vi viser til punktet om REDAKSJON og tilføyer at lenker til NTL og dets kretsers
hjemmesider, bør etableres fra kommunale og fylkeskommunale kulturadministrasjoners
hjemmesider. Ellers vil det være en god idé å få lagt inn gratis lenker til våre
hjemmesider fra andre aktører i markedet. Alt for trekkspillets fremme.
NTL SOM SERVICEORGANISASJON
Nettsatsinga bør være mer konkret og tidsbestemt, med mål og delmål som har helt
bestemte dead-lines. Grunnlaget må legges snarest, så kan vedlikehold/videreføring skje
kontinuerlig. Det er en gammel idé fra Nordland Nord med en "NTL-koffert", som i dag
selvsagt betyr en virtuell "koffert" med alt av informasjon og materiell tilgjengelig.
Sak 13/2009: Landsmøtet 23. – 25. Oktober 2009 - Delegater
Vedtak: Sven Asbjørn Korneliussen og Odd Martin Davidsen deltar.
Sak 14/2009: DM 2010
Harstad Trekkspillklubb står for tur og er muntlig informert. Klubben har gitt
muntlig tilbakemelding om at oppgaven er mottatt og akseptert.
Vedtak: Kretsstyret godtar og gleder seg over at Harstad Trekkspillklubb står
som arrangør av Distriktsmesterskapet for trekkspill i 2010. Formelt sendes
særutskrift av sak 14/2009 til klubben som gjensidig bekreftelse.
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Sak 15/2009: Hjemmesiden
Odd Martin Davidsen skal jobbe for å få lagt inn lenker til vår hjemmeside på
kommunenes og fylkeskommunenes hjemmesider. Videre skal han undersøke om
det er mulig å innhente annonseinntekter på vår hjemmeside. Det gjenstår ennå
mye arbeid før alle kretsens medlemmer er ”på nett”, og han jobber videre med
den saken til alle NTL- og klubbmedlemmer er kontaktet og informert.
Odd Martin Davidsen – sekretær
r
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