Referat fra styremøte på Kløckers hus 10.mars 2003.

1.1 Fordeling av oppgaver:

Nestleder: Odd Egil Lillebø

Kasserer/ WEB ansvarlig/ vedlikehold av medl.lister/ lageransv.: Rune Landsverk.

Studie/ PC veileder/kursleder: Tore Bjørn Syvertsen.

Sekretær: Karin Johannessen.

Arrangements ansvarlig: Margaret Skorpen og Karin Johannessen.

Redaktør av Linken: Kristen Taraldsen.

Vi lar kaffekoking og innkjøp av kjeks gå på rundgang. Nå får jo utstyret stå på Kløckers hus i et skap.

1.2. Planlegging av program for 2003/2004.

17.mars. Vi skal spør Kjell Knutsen på arkivet om han vil komme å fortelle og svare på spørsmål " Hva kan arkivet hjelpe slektsforskere med?"

(Vi har fått ja på forespørsel, han kommer ca. 19.30.)

28.april. Da har vi lyst på en tur i Lerstveit gruvene, med Jon Fløistad som kjentmann og forteller.

( Jon F. er en opptatt mann, så han lurer på om vi kan komme tilbake en annen gang, han vil mer enn gjerne ta oss med en tur i gruvene, vi må bare huske på at en slik tur er vær
avhengig. Is i gruvegangene osv.)

Så da har vi spurt Alf Christoffersen om han kan komme på besøk?

19. mai. Da kommer Tore Knutsen fra arkivet for å fortelle om foto scanning og behandling av bilder før de legges inn i sleksprogamma våre. Han håpte på hjelp av våre
eksperter til den siste biten, hvordan legge det inn i et slektsprogram.

Da møter vi opp på arkivet kl. 19.00 for han mente at han kunne hjelpe oss bedre med et utstyr han kjente. Og vi får en tur på arkivet.

Sommerferie.

18.august Da vi vi prøve å komme til Brattekleiv, detter ordner Kristen Taraldsen med.

7-8 september. Myramessa.

15.september. Odd Egil og Rune lærer oss å lage hjemmeside.

20.oktober. Anne Tone Aanby- skipsbygging i Vikkilen.

17. november. Kristen Taraldsen vil berette om" Bank krakket i Arendal med ringvirkninger".

19.januar. Tar vi turen til Gard, hvor Jan Petter Larsen har et opplegg for oss.

KURS: Vi må ha et eller flere kurs i gotisk.

Bli de oppsatte kurs med vidrekommende startet?

Messer: Vi sløyfer Fevik messa i år.

Myra messa 7-8 september.

Vi håper Tarald ordner med påmelding også i år.

1.3. Annet.

Kirkebokregistrering, Dette ville vår avtroppende formann gjerne ha ansvaret for, og det får han.

Gravstøttene skal vi fortsette med og registrere, vi prøver å få med flere på samme tid på samme kirkegård. Håper da på godt oppmøte fra styret. Berit og Karin lager på forhånd
"kart" over kirkegårdene slik at registreringen blir lettere.

Om det blir stand i byene til sommeren er dette noe for Jan Eivind, vi må kontakte han for videre avtale. Må være sikre på at han husker det. I oktober er det slektsgransker dag.
Er dette også noe for han?

Det nye styret var nesten fulltallig vi manglet Tore Bjørn Syvertsen.

