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STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2007

Styret har bestått av medlemmer i Hammerfest. Det har vært avholdt 4 styremøter. Hoveddelen av
styremøtene har gått til diskusjon om nybegynnerkurs i slektsforskning samt gravminneregistreringsturneen. Aktivitetene vi la opp til i handlingsplanen for 2007 var ekspansiv. Vi har oppnådd å bli
synlige med aktivitet, vår brosjyre på en del bibliotek, noen museer samt noen kommuners
foreningsoversikter m.m.
DIS-Finnmar har økt medlemsmassen til 87 medlemmer.
Åpne medlemsmøter
Leder har avholdt medlemsmøter samt åpne møter på bibliotek i fylket hvor tema har vært
slektsforskning og DIS-Norges tilbud til medlemmer. I år har det vært avholdt møter i Kirkenes,
Honningsvåg, Vadsø og Hammerfest. På møtene har det deltatt mange som ikke er medlem.
Budskapet i disse møtene har vært DIS-Norges tilbud til medlemmer og slektsforskere.
Gravminneregistrering
DIS-Finnmark søkte fra DIS-Norge, aktivitetsfond midler til en informasjonsturne om gravminner og
fikk kr. 20.000. Dag Gurihus, DIS-Finnmark avd. Valdres (gravkoordinator/webredaktør/
kilderegkoordinator/DIStreff-fadder) har hatt en informasjonsturne om DIS-Norge med fordypning i
gravminne-registrering i sommer. Han besøkte Kirkenes, Vadsø, Vardø, Honningsvåg, Hammerfest og
Alta. Informasjonsturneen resulterte i registreringsarbeid både i Sør-Varanger og Hammerfest.
Faktisk har DIS-Finnmark i 2007 vært en aktiv bidragsyter til DIS-Norges gravminnebase. Andel av
gravminner med bilder registrert av medlemmer i DIS-Finnmark har økt til 3,45 % til tross for økt
innsats nasjonalt. Styret vil særlig takke Svein Olav Nilsen for iherdig registrering av kirkegårder i
Sør-Varanger.
Kilderegistrering
I DIS-Finnmark regi, har vi registrert 3 kirkebøker for Karasjok. Bøkene er under korrekturlesning før
innsendelse til Digitalarkivet.
Kirkejubileer
Den Norske Kirke er en av våre viktigste samarbeidspartner og kilde for vår hobby. DIS-Finnmark ved
leder, har deltatt på jubileumsmarkeringene av Vardø kirkested 700 år og Karasjok kirke 200 år. DISFinnmark har også hatt som intensjon å bidra med noe på vår måte til jubileene som for eksempel
gravminneregistrering.
Russland
Russere er meget opptatt av historie og er et folk som har vært meget mobilt de siste 100 år. Dagens
russere har stor interesse for ivareta historien, gjøre opp med såre episoder i sin historie og er
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nyskjerrige på hvor forfedrene kom fra. Pc er ikke uvanlig i russiske hjem i dag. Slektsforskning har
stort potensiale som aktivitet og hobby.
På 1800-tallet var det en viss utvandring fra Norden til Russland, både Arkangelsk-området og Kola.
DIS-Finnmark har påbegynt en base over ”Kola-nordmenn” hvor vi også med tiden vil synliggjøre noe
av den dramatiske historien de representerer.
DIS-Finnmark har etablert kontakt med Memorial, en organisasjon som arbeider med historie og
menneskerettigheter. En viktig del av deres innsats har hittil vært om de beryktede ”gulag-leire”,
Stalins interneringsleire. Memorial har etablert en minnepark utenfor St. Petersburg, reist mange
minnesmerker, holdt seminarer samt utgitt bøker over rehabiliterte gulag-fanger (gjennopptakelse av
dommen med renvaskelse). DIS-Finnmark har fått flere av bøkene for Murmansk oblast samt cd.
Bøkene inneholder også mange Skandinaviske personer. Bøkene har vi spredt til bibliotek og
etterkommere av Kola-nordmenn. DIS-Finnmark ser et samarbeid med Memorial som en spennende,
langsiktig kontakt med mulig samarbeid om felles tema som for eksempel kartlegging av russiske
krigsfanger i Norge med registrering av gravsteder, nordmenn i gulag-leire, norske krigsfanger i
Russland, fellesseminar om slektsforskning, dataregistrering m.m. i fremtiden.
Nybegynnerkurs
Det har i 2007 vært arbeidet med kunne tilby et nybegynnerkurs i slektsforskning. Lokaler med
tilgjengelige pc har ikke vært enkelt fremskaffe. Situasjonen bedrer seg nå når skolene blir oppgradert
med blant annet gode datarom. Kursmateriell som kursmappefyll og powerpoint-bilder er etterlyst fra
DIS-Norge, kursutvalg, men det har ikke kommet noe tilgjengelig for oss ennå. Det har også vært
kontakt med andre lag om vi kan bygge på deres materiell. Det ser ut til å kunne realiseres i 2008.
Slektsforskerdag
Slektsforskerdag ble forsøkt organisert i Vardø i forbindelse med at leder var der i annet ærend. Det
viste seg vanskelig å få hjelp til organisering av lokaler, markedsføring av medlemmer i Vardø den
helgen. I tillegg er biblioteket stengt lørdager så aktiviteten ble avlyst.
Møtedeltakelser
Leder representerte DIS-Finnmark på tillitsmannskonferansen på Lørenskog 28.-29. april. Dag
Gurihus, DIS-Finnmark avd. Valdres deltok samtidig på samlingen for web-ansvarlige. Han deltok
også på samling for gravminnekoordinatorer i Bergen 6. og 7. oktober.
Regnskap
Regnskapet for 2007 viser et overskudd på kr. 3.227. Det var budsjettert med underskudd. Leders
møter har vært avholdt i tilknytning til andre oppdrag, noe som ikke har belastet DIS-Finnmark med
utgifter. Vi fikk tilskudd fra Aktivitetsfondet som medførte at vi brukte mindre egne midler enn
budsjetter. Laget har en kapital på kr. 50.536 på lokal bankkonto samt felleskonto i DIS-Norge.
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