Valgmøte for DIS medlemmer i Aust-Agder 20.3.00
20 DIS medlemmer hadde funnet veien til Salongen på Kilden i Arendal.

Møtet skulle velge representant til landsmøtet i DIS Norge i Oslo 8-9.4.2000. På programmet sto også en presentasjon av DIS AAs
kilderegistreringsinitiativ og databaseprogrammet BD87 som er laget for kilderegistrering, samt en presentasjon ved Alf Christophersen av hans
nyutviklede program GED treff.

Tore Gryting Andersen åpnet møtet og startet med en innledning om kilderegistrering og det initiativet som ble tatt på forrige medlemsmøte. Styret
har siden vurdert dette på styremøte 8. mars, og skaffet fram en god del informasjon fra andre lokallag som har erfaring. Spesielt bør KROA og Lars
Nygaard nevnes. Derfra er det kommet mye nyttig hjelp.

Det ble en kort diskusjon om hva som finnes datalagret fra før i AA. Det er kjent at Tromøy sogn ble registrert i word perfect-format for noen få år
siden. I Gjerstad finnes noe? på kort, det er kanskje noe gjort på Vegårshei og i Søndeled.

Det ble nevnt som et tips at det kan være god hjelp å hente på gamlehjem e.l. når det gjelder tyding av gotisk skrift.

Tore viste så litt info fra Dovre Data Arkiv sine websider med info om selskapet, databaseprogrammet BD87 og standarden det bygger på (Standard
4G).

Jan Eivind fulgte opp med en kort demo på hvordan dette programmet kan brukes. Det er et DOS-program, men kan godt kjøres i et DOS-vindu
under windows. Det er enkelt å forandre oppsettet, og det kan også brukes til f.eks. vedlikehold av et medlemsregister. For kirkebokregistrering er
det et ferdig oppsett som skal kunne brukes direkte.
Mer info kan finnes på http://home.online.no/~ddarkiv/

Det ble enighet om at Gunnar Danielsen og Jan Fredrik Steine som har meldt seg som frivillige til å dra i gang arbeidet, skal kjøpe inn en lisens og
få i gang arbeidet.
Jan Fredrik samlet inn info om hvem som ønsket å registerer og hvilke kommuner som prioriteres. Dette for å finne de mest prioriterte oppgavene å
starte med.

Valg av representant til landsmøtet var neste post på programmet, og denne personen dekker DIS-Norge utgiftene for. Lokallagsstyret hadde også
gått inn for at det skulle velges en representant til, for å styrke nettverket og få erfaringer fra sentrale aktiviteter. Denne personen vil ikke ha
stemmerett, og utgiftene skal dekkes av DIS AA.
Jan Eivind Braaten ble valgt som hovedrepresentant for Aust-Agder medlemmene, og Tharald Moen og Jan Fredrik Steine ble valgt som
ekstrarepresentanter, og skal avklare seg i mellom hvem av dem som skal reise.

For å kunne representere medlemmene angående den kommende vedtektsendringen, skal Jan Eivind via e-mail avklare innstillingen fra AAmedlemmene.

Til slutt var det Alf sin tur til å presentere hans nyutviklede program, GED-treff. Dette er et program som skal gjøre det lettere å gi sitt bidrag til
DIS-treff. Ved at hvert enkelt medlem selv, etter å ha laget en GEDCOM-fil fra sitt slektsprogram, kan sjekke denne mot stedsnavn-krav osv. vil det
bli enklere for DIS-treff fadderne å håndtere innkommende data. Medlemmet vil også kunne få gjort en sjekk på sine data når det er ønskelig, for å
sikre at f.eks. alle stedsnavn er komplett registrert og entydig.
Meningen er at programmet skal distribueres til alle medlemmer gratis, for dermed å øke tilgangen til data til DIS-treff.

