Årsberetning 2015 for DIS-Drammen.
Styret:
Leder:
Nestleder/sekretær:
Kasserer:
Varamedlem:

Tore Stustad
Steinar Winnem
Jens Ellingsen
Eldbjørg Johansen

Styremøter:
Det har ikke vært avholdt styremøter i år. Alle vedtak er gjort av et samlet styre på
medlems-/arbeidsmøter.
Arbeidsmøter:
21. jan., 18. feb., 18. mars, 29. april, 20. mai, 19. aug, 2. sept., 24. sept., 8. okt., 22.
okt.,12. nov., 26. nov. og 2. des. (juleavslutning m/gløgg).
Temamøter:
Januar 7.: Ikke avholdt (endret til arbeidsmøte)
Februar 4.:"Grunnlovens soldater" v/ Carsten Berg Høgenhoff
Mars 4.: "Eidsvoldsmann-prosjektet" v/Chris Nyborg
April 1: "Hvilken hjelp får vi på FamilySearch?» v/Hilde Wedde.
Mai 6.: "Brakerøya før og nå" v/Tore Stustad
Juni 3.: "Skriv ditt liv" v/Kjersti Wold
September 2.: Ikke avholdt (endret til arbeidsmøte)
Oktober 7.: "Family Search" v/Hilde Wedde
November 4.: "Brothers Keeper" v/Remi Pedersen
Desember 2.: "Julefeiring hos fattigfolk ca 1895" v/Eldbjørg Johansen. Julemøte
Slektforskerdagen:
I samarbeid med biblioteket i Drammen avholdt vi også i høst en slektforskerdag, lørdag
31. okt. Brukbart fremmøte.
Byarkivet v/Kim Schønning Asplin, hadde foredrag om sine muligheter.
Tore hadde et lynkurs om å starte slektsforskning
Statsarkivet i Kongsberg, vi og Vita Veritas, Buskerud hadde stand.
Kurs:
Nybegynnerkurs på Biblioteket i Drammen; 16., 23. og 29. april
Nybegynnerkurs i Asker for FU-Asker; 29. jan., 5. og 12. feb.
Nybegynnerkurs på Biblioteket i Drammen; 3., 10. og 16. september
Generelt:
Vi har hatt gjevnt over bra frammøte på medlemsmøtene. Vi opplever at endel
medlemmer som ikke kom til Temte nå kommer på møtene igjen. Det er mer
hensiktsmessig at vi har lokaler sentralt i Drammen enn ute i periferien.
Det er litt problematisk at vi ikke har noe sted å oppbevare våre saker på Fjellheim slik at
alt må fraktes fram og tilbake hver gang vi har møter.
Etter at vi flyttet fra Temte har økonomien bedret seg betydelig. Vi har nå en god del

"penger på bok" igjen.
Styret.

