STYREMØTE I DIS AUST-AGDER 8 MARS 2000 KL 18:30 - 21:30 HOS BERIT VIK HANSEN.

Frammøtte:

Berit Vik Hansen, Rune Landsverk, Tom Svennevig, Jan Eivind Braaten, Tore G. Andersen (referent).

Gunnar Danielsen, Jan Fredrik Steine og Tharald Moen hadde meldt frafall.

1) Konstituering av styret:

- nestleder: Berit Vik Hansen
- redaktør:

Berit Vik Hansen

- sekretær:

Tore G. Andersen

- kasserer:

Rune Landsverk

2) Møtetitler og sted.

- "Kilden" er booket for datoene 20.03.00 (med valgmøtet) - 17.04.00 - 15.05.00 - 19.06.00.

Tore skal sjekke med skoler for å kunne ha en internettkveld, med mange terminaler.

Berit spør Anne Tone Aanbye om info kildereg, helst for marsmøtet, ev. april.

Tom Svennevig spør Johannes Havstad (lokalhistoriker i Grimstad) om et mulig møtetema om gamle
gårdsgrenser, samt hvordan et lokalhistorielag arbeider og hva de har av materiale som kan
interessere slektsgranskere.

Juni:
Jan Keus er en aktuell kandidat, men han kan ikke stille på mandager. Kan vi bruke en lørdag på
dagtid?

NSF presentasjon for et kommende møte?

3) Saker til Valgmøtet/ Landsmøtet.
Det var generell enighet om at vi skal sende to representanter til Landsmøtet - og DIS A-A
refunderer den ene som DIS-Norge ikke refunderer.

4) Linken
Linken skal utgis i forb med innkalling til valgmøtet.
Formannen ønsket en styrking av "redaksjonsstaben" og Tom S. sa seg villig til å delta i dette.
Han vil vurderer en linken-artikkel til neste utgave, og en artikkel i Agderposten som fokuserer
på DIS AA og kilderegistreringsprosjektet.
Det ble avtalt 4 Linmken-utgaver per år, en per kvartal.

Det skal forespørres om medlemsfakta for registeret, for å ha en bedre innsikt i hvem som er
medlemmer og hvilke behov/interesserfelt de har, f.eks. program som brukes.

5) Fordelinging av oppgaver.
- Web-ansvarlig

Rune Landsverk fortsetter

- vedlikeholder av medlemsliste Tore G. Andersen fortsetter
- kontaktperson og koordinator for brukergrupper Tharald Moen fortsetter
- PC-veileder Jan Eivind fortsetter
- koordinator for forespørsler for slektssøk ble ikke avklart – saken utsettes til neste styremøte

6) Kilderegistreringsprosjekt.
Det var stor entusiasme for å komme igang med registreringsprosjektet og Gunnar Danielsen og Jan
Fredrik Steine har sagt seg villige til å lede og være kontaktpersoner mot DIS AA styre.
For å komme riktig igan er det viktig at vi satser på rett standard med en gang. Jan Eivind har
funnet mye info, ref. mail tilsendt før styremøtet.

Til kommende møte, 20.3.00, tar Tore med kanon og BD87 demoversjon.

7) Berammelse av neste styremøte

4.4 hos Berit alternativt 11.4.

Aktuelle saker:
Gå gjennom medlemsreg. og disk annen info som skal forespørres i linken. Tore sender nåværende
utgave til hele styret, på mail.

8) Eventuelt.

I neste Linken nevnes:
DIS AA samles på slektsforskerkafe på Arendal bibliotek
torsdager i partallsuker kl 18.00 - 19.00, i aviskroken.

