REFERAT STYREMØTE 2.APRIL

.

Sted: Karin Johannessen, Røed

Innkalte styremedlemmer: Berit Vik Hansen, Tharald Moen, Karin Johannessen, Rune Landsverk, Jan Fredrik Steine, Margaret Skorpen Dagfinn
Torgersen og Gunnar Venaas.

Dagfinn og Gunnar møtte ikke opp.

Vi har en dagsorden som skal gjennomgåes:
SAK:1.01-Fordeling av oppgaver i styret.
2.01-Medlems møtene fram til neste årsmøte.
3.01-Myramessa.
4.01-Hva vil vi med DIS Aust-Agder?
5.01-Nytt møtelokale, Kløckers Hus
6.01-Andre saker

1.01 Vi skulle fordele oppgaver i styret, og slik ble resultatet:

Koordinator og kontaktperson for kilderegistrering- Jan Fredrik Steine

Redaktør av ”Linken”- Berit Vik Hansen

Sekretær- Karin Johannessen

Pc-veileder, Kasserer, WEB- ansvarlig, samt vedlikehold av medlemslister- Rune Landsverk

Koordinator og kontaktperson for kilderegistrering, hun er og medarbeider i ”Linken”, sist men ikke minst Kake / Kaffi sjef ( husk sukker)Margaret Skorpen.

Post ansvarlig ble Tharald Moen, han skal og sørge for at vi blir på meldt til Myra messa.
Kontaktperson for brukergrupper.

2.01 Møtene fram til neste årsmøte.

23.april- medlemsmøte på Bomsholmen Fløtermuseum, vi møtes på Natvik, ansvarlig Karin
21.mai- medlemsmøte med presentasjon av kilderegistrering, ansvarlig Berit og Jan Fredrik,
Sted: Kilden
JUNI OG JULI –FERIE
20.august- Vi blir vist rundt på Kløkers hus, hvor vi skal ha våre medlemsmøter i framtiden, ansvarlig Jan Fredrik
17.september- medlemsmøte hvor vi tar opp spørsmål omkring WEB og INTERNETT, ansvarlig Rune (Tore)
15.oktober- Vi tar et nytt besøk på Statsarkivet i Kristiansand, ansvarlig Jan Fredrik( PS. Håper de kan, skal ringe rett over påske).
19.november-Nå tar vi jula på forskudd med Julemat tradisjoner, ansvarlig Tharald
21.januar- Årets første møte blir et åpent møte hvor vi ønsker tips og ideer, hva ønsker vi
videre? Ansvarlig Berit og Karin
18.februar- Årsmøte. ansvarlig Styret

3.01 Myramessa.
Her fikk Tharald til oppgave å sørge for påmelding.
Berit og Karin er messeansvarlige og skal få med seg nok folk slik at ikke styret skal sitte med alle ”vaktene”, og oppgavene.

Hva skal vi ha med på Myramessa?
Jan Fredrik skaffer en startpakke fra Dis sentralt, han tar og med skillevegg, pc og
mikrofish
Rune har et skilt som skal med.
Berit lager blankett for innmelding.
Vi må lage mer info om DIS Aust-Agder. Også noe om DIS sentralt.
Vi som da skal rigge opp standen er: Jan Fredrik, Rune Margaret og Karin.

4.01 Hva vil vi med DIS?
Møtebok, hvor vi skriver oss inn når vi kommer, hver enkelts ansvar.
Vi skal ha en koffert hvor vi oppbevarer (møtebok) tidsskrift, hefter som skal være tilgjengelig for alle medlemmene på møtene og for hjemlån,
Berit lager låneliste.
Vil søke om kulturmidler og få til en kalender med slektstre til Myramessa.
Vil prøve å få til en weekend med forskjellige kurs på Bueøya.

5.01 Kløckers hus.
Vi får nytt møtelokale, Kløckers Hus, dette tar vi i bruk fra august møte.

6.01 Andre saker:
Etter hvert må vi få noen lagrings muligheter.
Berit ser på rettighetsregistrering når vi etter hvert får en del ”selv innsamla” materiale.

Vi vil til våre møter framover sende ut invitasjon til historielags formennene, om presentasjon av sitt historielag, hva som kan være av interesse for
oss.

For å få til en levedyktig forening må vi ha hjelp av medlemmene. Har dere noe som dere ”brenner” for, noe dere vil ha hjelp til, ta kontakt med en i
styret så skal vi prøve å hjelpe deg.
Vi må få tilbakemelding fra deg som er medlem på hva du vil ha ut av DIS.

Mvh
Karin.

