DIS-Finnmark

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2006
Etter pådriv og iherdig arbeid av Vidar Øverli fra DIS-Norge sentralt, klarte han å samle nok
interesserte medlemmer på samme sted til å danne et styre i DIS-Finnmark. Det ble avholdt et årsmøte
lørdag 4. mars 2006 i Hammerfest. Da var det ikke avholdt årsmøter på 2 år. Til årsmøtet møtte 4
medlemmer. Det ble valgt et minimumsstyre iht vedtektene på 3 personer. Alle med ca 1 års
medlemskap. Styremedlem Ove Mathisen har ikke fornyet medlemskapet da det gikk ut.
Ambisjonene om aktivitet i laget var å starte lokalt med møter i Hammerfest og eventuelt spre møter
til andre steder om kapasitet. Alle tillitsvalgte signaliserte begrenset kapasitet til organisasjonsarbeid
samt liten kunnskap om edb-drift og relativt ferske i slektsforskning.
Det var planlagt at leder og nestleder skulle reise til Landsmøtet på Stjørdal 22.-23. april 2006. Leder
måtte melde avbud i siste liten av meget lykkelige omstendigheter. GRATULERE! Nestleder
representert DIS-Finnmark og DIS-Norge dekket fly samt hotell 1 natt.
Det har vært avholdt 2 medlemsmøter med liten oppslutning i Hammerfest. Første møte om våren med
tema foreningens tilbud med foredrag om DIStreff. Neste om høsten med tema gravminneregistrering.
Eller har styret jobbet med få til noe på våre hjemmesider samt gravminne- og kirkeboksregistrering.
Dette for bl.a. å tilegne seg erfaring i hva foreningen arbeid går ut på før man kan inspirere andre til
aktiviteter.
I tilknytning til medlemsmøter, har det vært styremøte. Dag Gurihus, DIS-Finnmark avd. Valdres, ble
oppnevnt som web-ansvarlig, kilderegistreringsansvarlig, gravminneregistrator og DIStreff-fadder.
Han deltok på Landsmøtet på Stjørdal som observatør og medlem uten kostnad for foreningen.
Det har ikke vært markert Slektsforskerdag da styrets medlemmer var mye bortreist i den perioden og
opptatt med jobb og studier.
Regnskapet for 2006 viser et overskudd på kr. 8.507. Laget har en kapital på kr. 47.310 på lokal
bankkonto samt felleskonto i DIS-Norge.
Laget har pr. i dag 77 medlemmer.
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