REFERAT FRA STYREMØTE PÅ KLØCKERS HUS
13. AUGUST 2001

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

Alle de innkalte møtte.

DAGSORDEN
SAK: 7.01

Møtene i høst

8.01

Myra messa

9.01

Brukergruppene (slektsprogrammer, internett, etc.)

10.01 Kilderegistrering
11.01

Annet

7.01 Møtene i høst

20. august på Kløckers hus, da får vi besøk av Landvik historielag. Fra dette laget møter enten Knut Lunden eller en han sender.
Vi skal og ha omvisning på Kløckers hus, da vi er ”nye” brukere av huset har vi fått Marit Rosenvinge som omviser kl. 19.15.

17. september, WEB Internet, dette temaet som Rune og Tore G. A.skal ta seg av. Dette er et så omfattende emne at vi har denne gangen kuttet ut
besøk av et historielag.

15. oktober, da tar et nytt besøk på Statsarkivet i Kristiansand. Jan Fredrik kontakter Bråstad på arkivet for nærmere informasjon.
En kuriositet som finnes på Statsarkivet er ”Domsboka” fra 1636? Denne er nå trykt opp og er å få kjøpt for ca. 300 kroner.
Vi setter opp buss fra Harebakken eventuelt fra Tvedestrand, dersom mange nok fra øst melder sin interesse. Bussen blir å koste kr 80,- for ikke
medlemmer og kr 50,- for medlemmer. Vi setter en annonse i avisa i begynnelsen av oktober.
Alle styrets medlemmer tar med en kanne kaffe og Margaret kjøper inn kjeks og kaffekopper.

19. november, Tharald leder møtet og er ansvarlig for å finne noen som kan fortelle oss om gamle juletradisjoner. Julefrimerker, julekort osv.
Gunnar Inge Lyngrot og Øyvind Bjorvatn var navn som ble nevnt i den forbindelse.

8.01 Myra messa

Berit lager kopier av informasjonsark til Myra messa. Hun har og skaffet skilt med DIS logoen og avd. Aust-Agder. Hun tar før messa kontakt med
DIS sentralt for mer nytt materiale derfra.
Hun har kjøpt inn bord og 2 stoler som skal brukes på messa hvert år, disse henter Jan Fredrik hos henne før messa. Jan Fredrik lager ramme til
skiltet, han tar og med PC til messa. Han har også en anetavle som medbringes samt en vegg til å feste ulike ting på.
Han må huske tape og nåler. Vi trenger og noe skrivepapir og noen penner.
Rune tar med skilt.

Vi møtes på Myra kl. 17.00 på fredag 31. august, på skolen for å gjøre alt klart.
Disse møter: Jan Fredrik, Berit (jobber til 19.00), Margaret, Rune og Karin.

På lørdag er disse ”vakt”:

På søndag”:

11.00 – 14.30

Berit og Karin

14.30 – 18.00 (eller slutt)

Tore G. A. og Knut Lunden

11.00 – 14.30

Karin og Margaret

14.30 – 18.00 (eller slutt)

Jan Fredrik og Rune

De to siste pakker sammen og rydder.

9.01 Brukergrupper.

Tharald tar fram de ”gamle” skjemaene og tar en ny runde med forespørsel om interesse på et av de første møtene.

10.01 Kilderegistreing

Registreringsprogrammet BD-87, dette er vi ikke fornøyde med, vi venter på en Windows versjon som skulle komme.

11.01 Annet

En Lillesands mann har kommet med en forespørsel til DIS om registrering av kirkebøker, han vil ha samme avtale som vi har på arkivet med
hensyn til kopiering av kirkebøker. Skal vi gå inn på en slik avtale med han må vi ha en skriftlig avtale med han om rettighetene til materialet.

Forslag til januar møte tema, ta med hva du holder på med av slekt, hva du har.
Kanskje har noen av oss noe av det samme.

Av kirkegårder så er vi omtrent ferdige med; Froland, Øyestad, Rykene, Engene, Bjorbekk og Stokken. Fjære holder vi på med.

Nils Thommessen – interessert i samarbeid? Er det noe av interesse? Vi får snakke nærmer emed ham.

Vi er 5 år i år, hva med en tur til Nes Verk?

Kommentarer til referatet kan sendes direkte tilbake til sekretæren, og/eller til alle som sitter i styret.

Husk møte på Kløckers hus 20 august kl 19.00

Vennlig hilsen Karin Johannessen

