ÅRSBETRETNING FOR DIS AUST-AGDER 2003.
10 mars 2003 ble det holdt styremøte på Kløckers hus, 5 av 6 var tilstede.
17 mars 2003 Kløckers hus – Vi fikk besøk av Kjell Knutsen fra Aust-Agder
Arkivet som fortalte hva Arkivet kan hjelpe slektsforskere med. 21 deltakere.
Kurs ble holdt 23, 24 og 30 april 2003 på Strømsbu videregående skole over 3
kvelder, i innføring i forskjellige fotoeditorprogram, enkel bilderedigering,
forskjellige formater. Valg av Skanner, skanning av bilder og dokumenter,
behandling av dokumenter. Bruk av bilder og dokumenter i slektsprogrammer og i
slektsbøker, organisering av materiale. Her ble det dessverre en del misnøye
blant deltagerne. Neste kurs må nok planlegges litt bedre. Har etterlyst hvor
mange som var påmeldt – men ikke fått svar.
28 april 2003 Kløckers hus, dette var et åpent møte, med litt om kirkebok- og
kirkegårdsregistrering. 9 deltakere.
19. mai 2003 var vi en tur på Aust-Agder Arkivet for å høre Tore Knutsen
fortelle om foto skanning og behandling av bilder før de legges inn i
slektsprogramma våre. Stort fremmøte. 20 deltakere.
18 august 2003 Vi var en tur på Bratteklev Skipsværft og H.S. Sørensens
samlinger på Tromøy hvor vi fikk omvisning. 18 deltakere.
25 august 2003 ble det holt styremøte på House of Ennis, Fevik, 5 av 6 var
tilstede.
6 og 7 september 2003 stilte vi med stand på Sørlandets hobby og fritidsmesse
på Myra. Vi hadde standen vår i Grendehuset. Som vanlig var det 8 sto på stand.
15 september 2003 Kløckers hus, Odd Egil og Rune lærte oss å lage hjemmeside.
13 deltakere.
20 oktober 2003 Kløckers hus, foredrag om skipsbygging i Vikkilen ved Anne
Tone Aanby fra Aust-Agder Arkivet. 11 deltakere.

17 november 2003 Kløckers hus, planlagt innhold falt ut, derfor var det åpent
møte. 8 deltakere.
26 november 2003 holdt DIS Aust-Agder, ved Jan Fredrik Steine, Odd Egil
Lillebø, Karin Johannessen og Berit Vik Hansen informasjonsmøte på Iveland
bibliotek. Der var 11 deltakere fra Iveland.
19 januar 2004 Kløckers hus, Jan Petter Larsen fra Gard Services holdt
foredrag om sjøfartsforsiking-historie. 12 deltakere.
16 februar 2004 Kløckers hus, ble det holdt styremøte, deretter skal det være
årsmøte, hvis mulig vil det bli utsatt med en måned, slik at alle medlemmene kan
få utlevert en skikkelig årsberetning med frist til å svare. Håper derfor at
årsmøtet kan bli utsatt til 15 mars 2004. Slik at 16 februar blir et åpent møte i
stedet.
Ca. 170 medlemmer.
Styret som ble valgt på årsmøtet 17 februar 2003 har bestått av:
Leder:
Berit Vik Hansen
Styremedlem (1 år): Odd Egil Lillebø
Styremedlem
: Karin Johannessen (ikke på valg)
Styremedlem (2 år): Rune Landsverk
Styremedlem (2 år): Tore Bjørn Syvertsen
1. varamedlem (2 år): Margaret Skorpen
2. varamedlem (1 år): Kristen Tharaldsen
Valgkomité:

Tharald Moen
Jan Fredrik Steine
Bjørn Krogsrud
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