Referat fra årsmøte i DIS-Aust-Agder 17.02.03

Det var 20 medlemmer til stede. Fra DIS-Norge møtte leder Jan Eri.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
Enstemmig godkjent.

Sak 2. Konstituering.
Som møteleder ble valgt Tharald Moen
Som referent ble valgt Tore B. Syvertsen
Protokollunderskrivere ble Oddvar Løvdahl og Tore Gryting Andersen.

Sak 3. Årsberetning.
Årsberetningen var sendt ut og det ble vedtatt å ta punkt for punkt av beretningen opp til godkjenning.
Følgende endringer ble gjort: Det ble tilføyd at kilderegistreringsgruppa har betsått av Jan Fredrik Steine, Rune Landsverk, Berit Vik
Hansen, Margaret Skorpen og Vigdis Støylen Andersen.
I avsnittet om kurs ble det gjort endring fra 2 til 3 kvelder og tilføyd at kurset gikk på bruk av internett i slektsforskning.
I avsnittet om sentrale oppgaver ble det tilføyd at Alf Christoffersen har arbeidet med DiS admin. Det ble videre gjort en tilføyelse om at
også Gunnar Venaas har hatt oppgaver for sentraladministrasjonen.
Følgende endring ble gjort i avsnittet om styrets sammensetning 3. varamedlem heter Yngvar Pharm, ikke Yngve Pharm som det sto i
beretningen.

Årsberetningen ble godkjent med de nevnte endringer.

Sak 4. Regnskap og budsjett.
Rune Landsverk refererte regnskapet. Summen på kontormatriell ble kommentert og det ble redegjort for hvorfor den var så høy. Det var
innkjøp av ustyr til blant annet innbinding og diverse eiendeler som var til utlån for medlemmenene. Det ble foreslått at det ble ført opp en
egen post for eiendeler, da ville det ikke virke som om administrasjonen brukte så mye til vanlige kontoroppgaver.
Regnskapet enstemmig godkjent.
Budsjettet for 2003 ble referert og det ble presisert at det var vanskelig å vite nøyaktig hvor stor sum som kom i refusjon fra DIS sentralt
fordi det var avhengig av når medlemmene betalte kontingenten. Budsjettet ble vedtatt enstemmig.

Sak 5. Revisors beretning.
Revisor, Oddvar Løvdahl, sa i sin beretning at regnskapet var helt i tråd med det som fremkom av tallene og at det stemte med
bankutskriftene. Han bemerket den høye summen på kontormatriell og mente at en egen post for eiendeler vill være det riktige.
Beretningen tatt til etterretning.
Sak 6. Innkomne forslag.
Vedtekten ble behandlet og det forelå forslag om å bruke de nye standardvedtektene som er utarbeidet av landsmøtet. Med enkelte
presiseringer ble det godkjent at vi følger standardvedtektene. Presiseringene var i § 6Styret skal bestå av 5 medlemmer og 2
varamedlemmer. § 7 Her tilføyes det at innkalling kan skje på internett og ved bruk av E-post. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer.

Sak 7. Valg
Valgkomiteen la fram sin innstilling. Det kom benkeforslag på Berit Vik Hansen som leder. Valget ga dette resultatet.

Leder:

Berit Vik Hansen

Styremedlem for 2 år: Tore B. Syvertsen
Rune Landsverk
Styremedlem for 1. år: Odd Egil Lillebø
Varamedlem for 2 år: Margaret Skorpen
Varamedlem for 1. år: Kristen Tharaldsen

Valgkomite:
Tharald Moen
Jan Fredrik Steine
Bjørn Krogsrud

Alle valg skjedde ved skriftlig avstemming.

