Referat fra styremøte på Kløckers hus 25.02.2002.
Tilstede var: Jan Fredrik, Berit; Margaret; Tharald, Henry, Rune, Yngvar og
Karin.
1.1. Fordeling av oppgaver
1.2. Planlegging av programmet for kommende styre år.
1.3. Annet.
1.1. Jan Fredrik- Formann og kontaktperson for kilderegistrering.
Berit
- Nestleder og redaktør av Linken.
Rune
- Kasserer og PC veileder + vedlikehold av medl.lister.
Tharald
- Studieleder og Postsjef
Karin
- Sekretær
Margaret
- Link medarb., kaffe/kake sjef + arrangements ansvarlig
Henry
- Lageransvarlig
Yngvar
- Kirkebok registrerings ansvarlig
1.2

Program for DIS Aust-Agder 2002-03
18.mars Tharald presenterer kommende kurs. Ulrik Kirkedam fra
Hisøy hist.lag. Kløckers hus.
15.april Vi prøver et besøk på Eydehavn museum, Jan Fredrik
27.mai
Vi hører mer om hvilke programmer som er for slektsforskning, Rune. På Kløckers hus.
19.aug. Vi har åpent møte, og får besøk av Fjære hist.lag.
Margaret. Kløckers hus.
16.sep. Besøk på Brattekleiv (Sørensens museum) Henry.
21.okt. Besøk av Alf Martin Sandberg, dette står Berit for.
Kløckers hus.
18.nov. Jonas Line om sine bøker fra Arendal. Jan Fredrik
Kløckers hus.
20.jan. Årets første møte er åpent. Rune kontakter Froland/Mykland
historie lag. Karin. Kløckers hus.
17.feb. Årsmøte. Styret.
1.3. Vi får leie et lager av Tharald på Nyli, hvor vi kan oppbevare
utstyret vårt. Vi har etterhvert fått en del. Berit lager en liste til
Henry. Henry blir lageransvarlig. Rommet er tilgjengelig døgnet rundt.
Televerket og Tharald har og tilgang til rommet.
Margaret undersøker om Fevik messa 1.mai. Hun og Berit ansvarlig for dette.
Vi hjelper alle til.
Margaret har alt ansvar for Myra messa, untagen påmelding. Dette tar Tharald
seg av.
Tharald er kursansvarlig.
Minimum 3 kvelder à 3 timer, for å få støtte.
3 kvelder høst -02. -2ganger internett, -1 gang scanning.
3 kvelder vår-03. Påbygging eller reprise.
Egil Fiane er kontaktet om kurs i gotisk skrift denne våren, han snakker med
Tharald.
Kurs avgift: 150 kroner pr.kurs. Styremedlemmer går gratis på alle kurs.
Kursene i data på Arendal yrkesskole, Tore Bjørn vil ha 500 kroner pr.
kurskveld. Skolen er gratis.
Om det blir stand i byene til sommeren er dette noe for Jan Eivind.
26.oktober er SLEKTSGRANSKERDAG
Bibliotek-stand i foajeen.
Arkivet- åpent?
Historielag
Kløckers hus- åpent
Styret møret 26.oktober på dette arrangementet.
På neste møte tar Jan Fredrik med sjema om hvem som forsker på hva i vår
forening.

