Årrsmelding
For perioden 1. januar 2015 – 31. desember 2015
Årsmøtet for året 2014 ble avholdt 9. februar 2015 i foreningens faste møtelokale i Jesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Hellige i Grandgården i Arendal

Styret har i nåværende periode bestått av følgende:
Leder

Svein Harald Søndenaa

Nestleder

Odd Egil Lillebø

Sekretær

Sonja Gjerulfsen Krüger

Kasserer

Halfdan Mørland

Styremedlem Steinar Jørstad
Varamedlem Margaret E. S. Skorpen
Varamedlem Øyvind Rose
Valgkomité

Even Karlsen

Øvrige tillitsvalgte:
Kursleder

Tharald Moen

Revisor

Tore Kjell Trondahl

Webansvarlig Even Karlsen
Gravstedskoordinator Karin Johannessen
Kilderegkoordinator

Sonja G. Krüger

1. STYRETS VIRKSOMHET
- Vi holdt våre medlemsmøter i Grandgården frem til april. Den nye møteplassen ble
Redningsselskapetslokaler på Havstad brygge i Kystveien.
- Styret har i perioden avholdt 5 styremøter, et årsmøte og 7 medlemsmøter.
- DIS-Aust-Agder har nå 2 nye grupper i tillegg til DIS-Risør. De er DIS-Grimstad og
DIS-Lillesand.

-

Even Karlsen har overtatt som internettansvarlige for oss og websiden er blitt kjempe
fint med mye og oppdatert informasjon.
Facebooksiden vår er også populær og har økt veldig i antall interesserte.
På høsten holdt Kjell Knudsen fra AAKS-Kuben kurs i Gotisk skrift i de nye lokalene
på Havstad.
Tillitsmannskonferansen var på Gardermoen i år og lederen og sekretæren deltok.
Ved ledersamlingen var Svein Harald med og det ble diskutert endring av navnet.
To utflukter for medlemmene i år. Arendal Kirkegård for dem som ikke har vært med
før, og Froland Verk. Begge steder var ca. 6-10 personer som ble med.
Websansvarlige i DIS hadde samling i Tromsø september som Even Karlsen deltok i.
Slektsforskerdagen på Arendal bibliotek 31. okt. Tema ”Hvem tror du at du er?”
DIS-V.A. inviterte oss til å være med dem på AAKS-Kuben for omvisning. Kun
lederen hadde anledning da det skulle være 2.juni på kvelden.

2. ARRANGEMENTER OG MØTER I 2015
-

-

-

Medlemsmøtene januar, årsmøtet i februar og mars, ble holdt i
Grandgården med variert program. Det ble utdelt diplom til deltagere av kurset
året før. Tur til det nye arkivet ble gjort på søndagen, dagen før møte vårt. De
hadde åpent hus for alle uten kostnad og nettsiden til DIS-Norge ble
gjennomgått.
Årsmøte ble holdt 9. februar med 9 fremmøtet.
Medlemsmøte den 13. april ble møtet holdt på Havstad brygge. 18 møtte frem
og Even Karlsen fortalte og demonstrerte om GEDcom-filer.
Medlemsmøtet den 11. mai fikk vi besøk av vår nye generalsekretær Anne
Schøitz fra Vest-Agder. Et riktig hyggelig møte.
Tillitsmannskonferansen 18..-19. april ble holdt på Gardermoen. Kun 2 var
med.
Medlemsmøtet 13. mai med tema ”Eidsvollsmennenes etterkommere. 11
fremmøtte.
Turen til Arendal kirkegård gikk av stabelen 8. juni. Kun ca. 6 fremmøtte.
Medlemsmøtet 14. sept. på Havstad med foredragsholder Carl Birger von der
Hagen om DNA. 20 personer var interessert i å høre ham fortelle.
Turen til Froland Verk ble i oktober pga rotering av invitert gjest til et møte.
Det var en regnfull kveld med ca. 10 deltagere. Veldig interessant omvisning.
Slektsforskerdagen på biblioteket i Arendal i oktober. ”Hvem tror du at du er”
ble en kjempe suksess! Flere hundre var innom for å lære og få hjelp.
Kurs i Gotisk skrift for første gangen med Kjell Knudsen fra Aaks-Kuben ble
holdt på Havstad med over 20 påmeldte.
Medlemsmøtet den 9. november kunne Even og Halfdan fortelle og vise oss
slektsprogrammene Legacy, MyHeritage, BrothersKeepers og litt om
Ancestry.no.
Julemøtet den 14. desember var Anne Tone Aanby invitert til å fortelle om
julefeiring før i tiden. Dessverre var veldig få tilstede. Vi fikk delt ut 2 diplom
til gotisk skriftsdeltagere. Den 18. des. skulle det nye kjøkkenet installeres på
Havstad.

-

Lokalguppenes årsrapport:

DIS-Risør: har holdt 8 kveldsmøtet og 6 formiddagsmøter i 2015.
Møtene holdes på Risør bibliotek hvor de har gratis lokaler, projektor m/lerret og
internett. Gjennomsnitt på hvert møte har vært lavere i 2015 enn i 2014, i snitt 7 mot
10 personer i fjor. I år hadde vi møte på Slektsforskerdagen på Risør bibliotek og det
møtte kun 7 personer.

DIS-Grimstad: har holdt sine møte på Dømmesmoen i flotte lokaler i
Gamlebygget. De har holdt 6 medlemsmøte, 3 på våren og 3 på høsten. Tema på møte
har vært variert fra slektsprogrammer, Amerikabrevene, Gedcomfiler og søke i
kirkebøker. Jan Fredrik Gundersen fortalte om gamle kort og frimerker og Johan A.
Wikander om Grimstad losene og Terje Vigen bl.a.

DIS-Lillesand: hadde sitt første møte 14. januar i Røde Kors-huset og har holdt 9
medlemsmøter i 2015 med gjennomsnittlig 20 fremmøtte! Meget stor interesse i
starten av året, men noe dalende senere. Vi har gjennomført 2 grunnkurs i
slektsgransking for nybegynnere. Kursene var på 7,5 timer og 10 timer med mellom 7
og 9 personer som deltok. Vi fortsetter å holde møtene og kurs i Røde Kors-huset
fremover med samme aktivetsnivå som i 2015.

ØKONOMIEN
Foreningens økonomi er svært god. Det vises til regnskapet.

3. DIVERSE
DIS-Aust-Agder har ved årets slutt 257 betalende medlemmer. Dette er en oppgang
på 37 medlemmer fra året før.
I år har vi fått en god del gratis reklame i avisen vedrørende kurs på Havstad og
slektsforskerdagen på Arendal bibliotek.
Even Karlsen ble den nye internettansvarlige etter Rune Landsverk.
Facebooksiden vår er blitt populær etter hvert. Vi er nå 199 personer som liker siden.
Vi har laget et lite ”oversikt” over bøkene DIS-AA eier og som medlemmene kan låne.
Vi har nå 3 grupper i Aust-Agder under DIS. Dessverre har interessen blitt dalende i år
men vi håper nå at interessen vil begynne å stige igjen.
Vi er svært glad at vi kan låne lokalene på Havstad. Plass til mange, god parkering,
internett, ferdig ”overhead” og nytt kjøkken!

Arendal 31. desember 2015
For styret i DIS-Aust-Agder

Svein H. Søndenaa Odd E. Lillebø Halfdan Mørland
(sign.)
Leder

(sign.)
Nestleder

(sign.)
Kasserer

Sonja G. Krüger
(sign.)
Sekretær

