Referat fra styremøte i DIS AA 12.2.2001
Sted:

Sjøloftet, Arendal

Møtedeltagere:
Tharald Moen, Rune Landsverk, Jan Fredrik Steine, Berit Vik Hansen, Jan Eivind Braathen, Karin Johannessen
(valgkomiteen), Tore Gryting Andersen

Saksliste:
•

Årsmøte forberedelser

•

Tillitsmannskonferanse

•

Møteplan

•

Herefossgruppe

•

Gravsteinsregistrering

•

Briefing av nytt styre

•

Abonnement på Linken, for medlemmer fra andre lokallag

•

Møtelokaler videre

Årsmøtet skal i år være i mars, 19.3.kl.19.00 på Kilden. Det kan vente til mars fordi det ikke skal være sentralt årsmøte i år. Tore sender innkalling
og info om kommende møter, sammen med ny utgave av Linken som nå er klar for utsendelse.
Saker som skal tas opp er: Valg av ordstyrer og referent, årsberetning, regnskap, innkomne saker (frist en uke før møtet). Deretter setter vi opp en
sak som trekker litt ekstra mennesker. Forslag: Kan vi få Gunnar Molden, som er historiker og nylig har skrevet bygdebok for Tromøy, til å holde et
foredrag, f.eks. om håndtering av navnevarianter i ulike kilder. Tore kontaker ham for å sjekke muligheten for et 45-60 min. foredrag.

DIS Norge skal arrangere Tillitsmannskonferanse på Danskeferja 10-11.3. Jan Eivind er blitt engasjert av arr.kom. til å være work shop-ansvarlig.
I tillegg bør vi ha med 1-2 personer. Jan Eivind skal skaffe mer konkret info for at andre kan vurdere deltakelse. Aktuelle kandidater er Rune,
Tharald og Tore.

Jan Eivind sjekker om det mulig for oss å få tilgang til et lagersted på Kilden. Det var enighet om at vi skal vurdere å kjøpe et arkivskap av Berit,
hvis vi får plass, og i tillegg bør vi prøve å få mulighet til å sette vekk noe messemateriell.

Møteplanen videre bør dekke ett møte etter årsmøtet og nytt styre, for at noe skal være forberedt. Det var enighet om å ha møte 21. Mai og 20.
August. Aprilmøtet blir 23.4 (pga påska) på Bomsholmen fløtermuseum. Myramessa er antakelig 1-2.9.
Andre forslag til møtetemaer er: Besøk på Feragen skolen i Holt, foredrag om noen av storfamiliene i distriktet (Bringsverd, Ugland, Kallevig,
Smith Sørensen eller andre) og en egen slektsforskerdag i regi av DIS AA. Ellers kan det være tips å få ved å se hva andre lokallag driver med.

Jan Eivind har fått en henvendelse fra Olav Vehusheia i Herefoss, med ønske om å få nærmere info om hva DIS AA kan by på. Det skal være en
store interesse for slektsgransking der, med 10-15 aktuelle nye medlemmer. Det var enighet om at vi kan gi noe info til en gruppe i lokalmiljøet for
å få de inn som medlemmer, men vi bør ikke legge opp til en egen lokalavdeling. Jan Eivind fikk i oppgave å innkalle Vehusheia til de kommende
to møtene, og så avklarer vi hvordan vi kan gå videre med saken.

Det er gjort privat innsats med gravsteinsregistrering flere steder i fylket. Dette vil Berit skrive en liten artikkel om i neste Linken, for å se om vi
kan få til en egen gruppe på dette. Et mulig mål kan være å dekke alle kirkegårdene i fylket.

Kilderegistreringsprosjektet er ellers ganske fastkjørt, da det er problemer (og stor frykt for å få problemer) med DOS og BD87. Gunnar Danielsen
har ikke kunnet bidra som forventet, og en mulighet kan være å spørre Yngvar Pharm som har DOS kunnskap. Berit kontakter ham for å se på
saken, og om mulig få til en undervisning på BD87.

Det var enighet om at det nyvalgte styre må ha et fellesmøte med det gamle, for å få overlevert diverse oppgaver og ansvar. Dette må gjøres på
første styremøte snart etter årsmøtet.

Dersom vi får henvendelser om utsendelse av Linken på papir til DIS medlemmer som ikke er medlemmer i AA, så skal disse betale kr. 100 for
ett år. I utgangspunktet bør disse kunne skaffe seg Linken fra vår hjemmeside på internett, der den vil være tilgjengelig i word-format.

Det ble nevnt at lokalene på Kilden bør kunne avbestilles, dersom vi på møteplanen ikke trenger lokalet, og vi i god tid informerer Kommunen.
Dermed kan vi spare noen kroner. Lokalene er foreløpig bestilt fram til sommeren 2001.

Forslag til ny valgkomitè ble satt opp: de som går ut av styret: Jan Eivind og Tore; Jarl fortsetter?

