Forslag til ny organisering av DIS-Troms
Innstilling til vedtak
1 DIS-Troms endrer styreform til representantskap.
a)

DIS-Troms etablerer et representantskap som høyeste organ.
Representantskapet består av representanter valgt av lokale lag og lokale
grupper samt medlemmer valgt av DIS-Troms.

b)

Plassene i representantskapet fordeles til lag/grupper i forhold til antall
tilknyttede medlemmer. Etablering av representantskap og regler for dets
sammensetning må godkjennes av styret i DIS-Norge, Slekt og Data. Alle
medlemmer tilknyttet distriktslaget har møte- og talerett på
representantskapsmøtene.

c)

Distriktslaget endrer navn til DIS-Nord og kan oppta lokale lag og grupper
fra både Troms og Finnmark. Distriktslaget får nytt organisasjonsnummer og
oppretter egen konto.

d)

Representantskapet vedtar nye vedtekter for DIS-Nord innen utgangen av
juni 2014.

2 Det opprettes et nytt lokallag - DIS-Tromsø.
a)

DIS-Troms endrer navn til DIS-Tromsø og går samtidig over til å være et
lokallag for Tromsø-området.

a)

DIS-Tromsø beholder styrerepresentantene fra nåværende DIS-Troms,
organisasjonsnummer og konto hos DnB.

a)

Det nye DIS-Tromsø er en selvstendig juridisk enhet med eget valgt styre
med ansvar for egen økonomi.

3 Årsmøtet oppretter et foreløpig representantskap som består av to
representanter fra Tromsø, en fra Harstad, en fra Midt-Troms og en fra
Nord-Troms. Det foreløpige representantskapet utarbeider egne
retningslinjer og har en funksjonstid på et år.
Ordningen evalueres på representantskapsmøtet i 2015.

Bakgrunn
Formålet til DIS-Troms er å gi medlemmene i distriktet tilbud og tjenester ved å:
·

Skape et lokalt forum for slekt- og personhistorie, der databehandling og
Internett brukes som hjelpemiddel.

·

Spre kunnskap om slektsforskning og stimulere aktivitet med slektsforskning i
sitt distrikt.

·

Organisere og koordinere medlemmenes arbeid i forbindelse med
databehandling av genealogisk kildemateriale, samt stimulere til slikt arbeid. (§ 2
i Vedtektene for DIS-Troms)

For å oppnå dette skal DIS-Troms bidra til at DIS-Norge, Slekt og Data når sitt
formål (jmf § 2 i vedtektene til DIS-Norge, Slekt og Data) som er:

1

Å være bindeledd mellom medlemmene

2

Å følge utviklingen i regionene og medvirke til at alle er i aktivitet

3

Å bidra til at nye grupper av mennesker får interesse for slektsforskning

4

Å arrangere kurs og seminarer

5

Å delta i nordisk og internasjonal sammenheng der dette synes naturlig

6

Å bidra til digitalisering av kilder som er nyttige for medlemmene og gjøre
disse tilgjengelig på internett

7

Å bidra med andre tiltak for å oppfylle organisasjonens formål.

DIS-Troms har medlemmer spredt over store deler av fylket med en stor
konsentrasjon i Tromsø. Hvert medlem, enten det bor i nærheten av mange andre
eller det er langt til nærmeste medlem, har alle like store rettigheter til å få tilbud
om aktiviteter og bli motivert til videre arbeid med slektsforskning. Dette er
særdeles vanskelig i et fylke så stort som Troms. DIS-Troms ble etablert i Tromsø
i 1998. Siden da har styremedlemmene stort sett vært rekruttert fra Tromsøområdet. Det har vært både hensiktsmessig og praktisk i forhold til å avvikle
styremøter. Styret i DIS-Troms er et utøvende organ som initierer tiltak og
iverksetter dem. Bare i liten grad har styret klart å rekruttere andre medlemmer til
å ta del i gjennomføring av tiltak. Det har ført til at tiltakene stort sett er blitt
gjennomført i Tromsø med stor belastning på styrets medlemmer. Siden dette er
frivillig innsats som gjøres på folks fritid, vil det ikke være mulig for styret å reise
rundt i fylket for å gjennomføre tiltak som kan nå medlemmene utenfor Tromsøområdet.
Styret har hatt kontaktpersoner i Harstad, der det også er etablert et samarbeid
med Slektshistorisk forening. I Midt-Troms er det en kontaktperson og i NordTroms er det etablert en lokal gruppe. Denne lokale gruppa fungerer under annet
navn og har liten identitet til DIS-Troms. Årsmøtet i DIS-Troms gjennomføres i
Tromsø og de medlemmene som møter er for det meste fra Tromsø-området.
Styret i DIS-Troms er ikke tilfreds med at vår aktivitet ikke når ut til større deler
av fylket. Vi har diskutert hvordan vi kan gi alle medlemmene et bedre tilbud.
Vår konklusjon er at dersom vi etablerer et representantskap og får opprettet flere
lokale lag og grupper, vil vi kunne skape et mer likeverdig tilbud rundt om i
fylket.
Vi startet opp prosessen med overgang til representantskap i november 2013.
Forslaget ble først behandlet av styret i DIS-Troms. Deretter ble et forslag lagt
fram for kontaktpersonene i Nord-Troms, Midt-Troms og Harstad. I tillegg har
styret i DIS-Norge, Slekt og Data, ved leder Torill Johnsen, hele tiden vært
orientert og bidratt med råd.

Representantskap
I standardvedtektene fra DIS-Norge, Slekt og data, står det:
6b. Representantskap
Alternativt kan distriktslaget vedta å etablere et representantskap av lokallag og
lokale grupper (se pkt 7) samt representanter for medlemmer uten tilknytning til
lokale lag eller grupper.
Vedtak om opprettelse av representantskap vedtas av distriktslagets årsmøte.

Representantskapet velger styre og landsmøterepresentanter, behandler
årsrapport og regnskap samt andre saker styret legger fram.
Plassene i representantskapet fordeles til lag/grupper i forhold til antall
medlemmer. Etablering av representantskap og regler for sammensetning må
godkjennes av styret i DIS-Norge, Slekt og Data. Dersom det blir opprettet et
representantskap har likevel medlemmene i distriktet møte- og talerett på
representantskapsmøtene.
Representantskapet kan i første omgang bestå av kontaktpersonene fra Harstad,
Midt-Troms , Nord-Troms og Tromsø. I 2015 bør de lokale gruppene og lagene
selv velge sine representanter. Dette vil kreve en lokal mobilisering av
medlemmer for å få et reelt utvalg representanter.
I vedtektene til DIS-Norge, Slekt og Data står det at det skal velges representanter
i forhold til antall medlemmer. Styret i DIS-Troms foreslår at det velges 1
representant pr 100 medlemmer. (Har et lag f.eks 101 medlemmer, er laget
berettiget til å ha to representanter i representantskapet)
Representantskapet velger styre til distriktslag og landsmøterepresentanter,
behandler årsrapport og regnskap samt andre saker styret legger fram.
Distriktslagets oppgaver er å:
· godkjenne vedtektene til lokale lag og grupper.
· fordele tilskudd til lagene/gruppene ut fra budsjett og søknader.
· foreslå representanter til Landsmøtet og tillitsmannssamlingen i DISNorge, Slekt og Data.
· koordinere Slektsforskerdagen med lokale arrangement i fylket.
· arbeide for å opprette flere lokale grupper/lag.
· oppnevne representanter for kilderegistrering, gravminneregistrering og
andre oppgaver av nasjonalt format
· oppnevne en person med ansvar for nettsiden.
· foreslå kursplan og koordinere kurs som er felles for hele fylket.
Endring av navn til DIS-Nord
Navnet DIS-Troms oppfattes av mange som DIS-Tromsø. Ved overgang til
representantskapsmodell, foreslår styret at navnet på distriktslaget endres til DISNord. Én begrunnelse for navne-endring er å forhindre en forveksling med DISTromsø. En annen, og kanskje den viktigste begrunnelsen, er at styret i DISNorge, Slekt og Data, har spurt DIS-Troms om også å inkludere Finnmark i sitt
virkeområde. DIS-Troms vedtok å gjøre et forsøk i løpet av 2013 og så fatte
årsmøtevedtak i 2014 på evt videreføring. (Se egen årsmøtesak) Styret mener at
et navneskifte til DIS-Nord også vil kunne inkludere grupper og lag i Finnmark.
Økonomi
Inntekten til DIS-Nord kommer fra medlemskontingenten til DIS-Norge, Slekt og
Data. De lokale lagene vil motta årlige tilskudd i forhold til medlemstall. De
lokale lagene har egen økonomi som disponeres ut fra budsjett vedtatt på deres
årsmøter. Lokale grupper er direkte underlagt representantskapet og det er ikke
påkrevd med revisjon av regnskapet. De kan søke til representantskapet om støtte
til ulike aktiviteter og innkjøp.
Representantskapet fordeler de overføringene fra DIS-Norge, Slekt og Data ut fra
vedtatt budsjett.
DIS-Nord overtar kontoen til Finnmark hos DIS-Norge, Slekt og Data.

DIS-Tromsø
Begrunnelsen for å opprette et nytt lokalt lag i Tromsø er beskrevet ovenfor. De
fleste medlemmene bor i Tromsø, styrerepresentantene er fra Tromsø, deltakere på
årsmøtet er stort sett fra Tromsø og aktivitetene som styret initierer foregår stort
sett i Tromsø. Et lokallag i Tromsø vil avlaste distriktsstyret for store oppgaver
knyttet til iverksetting av aktiviteter og frigi tid og ressurser til arbeid for hele
fylket.
Vi viser til § 7 i vedtektene til DIS-Troms.
Ut fra vedtektene er det mulig for årsmøtet i 2014 å vedta å opprette et lokalt lag
kalt DIS-Tromsø på den bakgrunnen som er beskrevet. Et lokallag er en egen
juridisk enhet med eget valgt styre med ansvar for egen økonomi. Det krever et
visst medlemsgrunnlag før det er hensiktsmessig å etablere et lokalt lag. I Tromsø
er medlemstallet stort nok.
Styret i DIS-Tromsø
Opprettelsen av et nytt lokalt lag i Tromsø kan skje på flere måter.
1)
Årsmøtet oppretter et interimsstyre som sørger for valg av det egentlige
styret på et stiftelsesmøte.
2)
DIS-Troms endrer navn og formål og går over til å hete DIS-Tromsø
med ansvar for oppgaver avgrenset til Tromsø området. Styrets
representanter fortsetter i sine verv etter samme rullering i DIS-Tromsø.
Organisasjonsnummer og kontonummer i DnB følger med.
Styret i DIS-Troms går inn for pkt 2. På denne måten blir i praksis endringene
svært små.
Økonomi
Når det gjelder økonomien er det flere måter å gjøre det på:
1)
All egenkapital hos DIS-Troms følger distriktslaget og inngår i
regnskapet til DIS-Nord.
2)
All egenkapital hos DIS-Troms følger med over til DIS-Tromsø og DISNord starter med inntekt fra medlemskontingenten i 2014 og Finnmarks
konto hos DIS-Norge, Slekt og Data.
3)
DIS-Tromsø beholder kontoen hos DnB med pålydende kr 21 525,80,
mens konto hos DIS-Norge, Slekt og Data pålydende kr 75 962,01 følger
distriktslaget.
4)
Hele beholdningen til DIS-Troms fordeles mellom DIS-Nord og DISTromsø etter et forholdstall ut fra andel av medlemmene i Troms.
Styret i DIS-Troms går inn for alternativ 3 – DIS-Tromsø beholder kontoen hos
DnB med pålydende kr 21 525,80, mens konto hos DIS-Norge, Slekt og Data
pålydende kr 75 962,01 følger distriktslaget.
En slik modell bør gi DIS-Tromsø anledning til å søke støtte fra fellespotten i
distriktslaget til innkjøp og aktiviteter.

