DIS-Finnmark

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008

Styret har bestått av medlemmer i Hammerfest. Det har vært avholdt 3 styremøter. Hoveddelen av
styremøtene har gått til diskusjon om hvordan få aktivitet. Aktivitetene vi la opp til i handlingsplanen
for 2008 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-Finnmark har stabil medlemsmasse på ca 90 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. På møtene har det deltatt mange som ikke er
medlem. I år har det vært avholdt møter i Vardø, Vadsø og Hammerfest.
Pga flytte-situasjonen til biblioteket i Alta, var det vanskelig å avholde møte der denne høsten. Det ble
forsøkt en dugnad med gravminnefotografering av Alta kirkegård uten annen deltakelse enn leders.
Det er mottatt administrasjonstilskudd på kr. 3.000,- fra Hammerfest kommune som brukes på
annonser av møter i Hammerfest. Vi har også fått annonse sponset av Kvaløya Avfallsanlegg.
Det var ytret ønske om bistand til møter fra Kirkenes og styret formidlet kontakt med et medlem i
Vadsø som kunne bistå og hadde anledning reise over fjorden.
Gravminneregistrering
DIS-Finnmark har i 2008 vært en aktiv bidragsyter til DIS-Norges gravminnebase. Andel av
gravminner med bilder registrert av medlemmer i DIS-Finnmark har vært stabilt med 3,3 % til tross
for økt innsats nasjonalt. Styret vil særlig takke Svein Olav Nilsen for iherdig registrering av
kirkegårder i Sør-Varanger.
Det var i handlingsplanen lagt opp til tilby dugnad i gravminneregistrering som medlemsaktivitet i
Alta, Nesseby og Vadsø. Alta er tilbudt i september via DISadmin mail uten noen deltakelse fra
medlemmer. Leder har ikke hatt reiser til Nesseby og Vadsø som har vært planlagt i så god tid at man
har kunnet innkalle til møte. Nesseby var for øvrig under registrering av DIS-Vestagder. Det ble
knyttet kontakt og foreløpig resultat ligger tilgjengelig på Gravminner.
Kirkejubileer
Den Norske Kirke er en av våre viktigste samarbeidspartner og kilde for vår hobby. Vi feirer Nesseby
kirke med å bidra med gravminneregistrering av kirkegården – et samarbeidsprosjekt helt i nord og
helt i sør.
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Slektsforskerkurs
Det har ikke lykkes finne noen med mulighet for å tilby jevnlige møter så man har kunnet laget et
slektsforskerkurs.
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 å ivareta historien, gjøre opp med såre episoder i sin historie og er
nysgjerrige 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 fjern fremtiden.
Møtedeltakelser
Leder representerte DIS-Finnmark på DIS-Norges Landsmøte på Gardermoen 26.-27. april. Dag
Gurihus, DIS-Finnmark avd. Valdres deltok samtidig på samlingen for web-ansvarlige. I tillegg er han
trukket inn i delprosjekt drevet av DIS-Norge sentralt.
Regnskap
Regnskapet for 2008 viser et overskudd på kr. 11.860. Det var budsjettert med underskudd. Leders
møter har vært avholdt i tilknytning til andre oppdrag, noe som ikke har belastet DIS-Finnmark med
utgifter. I tillegg har vi fått annonsesponsing. Laget har en kapital på kr. 65.746 på lokal bankkonto
samt felleskonto i DIS-Norge.
DIS-Finnmark har hatt noe redusert kapasitet i 2008/2009 pga leders og Dag Gurihus helsesituasjon.
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