4 a) DIS-Troms med ansvar også for Finnmark?
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner at distriktslaget skal representere både Troms og Finnmark under
forutsetning av ny organisering.

Dersom årsmøtet i DIS-Troms ikke går inn for ny organisering, vil det ikke være mulig for
DIS-Troms å ta ansvar for virksomheten i Finnmark.

Bakgrunn
Styret i DIS-Norge, Slekt og Data, henvendte seg til representantene fra DIS-Troms på
tillitsmannskonferansen i april 2013 og spurte om vi kunne være distriktslag for Finnmark i
tillegg til Troms. Grunnen var at det ikke har vært et distriktslag for Finnmark på mange
år. Det har vært Dag Gurihus som har representert Finnmark i ulike sammenhenger selv
om han har vært bosatt sørpå i lengre tid. Vi i Troms svarte et betinget «ja» under
forutsetning av at det var greit for medlemmene i Finnmark og at årsmøtet 2014 i Troms
ville godkjenne det.

Vi har dessverre ikke hatt kapasitet til å ta noe initiativ overfor Finnmark i løpet av 2013.
Men styret i DIS-Troms legger fram et forslag for årsmøtet 2014 i DIS-Troms der vi
foreslår å endre organiseringen til å ha et representantskap som øverste organ.
Representantene velges fra lokale lag og grupper i forhold til medlemsantall. Samtidig
foreslår vi å endre navnet på distriktslaget til DIS-Nord og åpner for også å kunne være et
distriktslag for både Troms og Finnmark. Det innebærer at det bør opprettes egne lokale
grupper og lokale lag i Finnmark som velge representanter til et felles representantskap under forutsetning av at årsmøtet i DIS-Troms går inn for det.
Det er 34 medlemmer med adresse Alta, 15 i Hammerfest-området, 10 i Vadsø-området,
8 i Varangerbotn og Tana, 17 i Kirkenes- med omegn, 7 i Vardø og 5 i Båtsfjord. I tillegg
er det medlemmer i områder der det er større spredning mellom medlemmene. Til
sammen er det 134 medlemmer i Finnmark. Det vil kunne etableres egne lokallag eller
lokale grupper som ivaretar aktiviteter lokalt.
Styret i DIS-Troms ser ikke mulighet til å ta ansvar for arrangementer og aktiviteter i
Finnmark, med samme organisering som DIS-Troms har nå. Det er ikke mulig for styret å
påta seg større ansvar på frivillig basis enn det har i dag.

Styrets leder har sendt en e-post til alle medlemmene i Finnmark og orientert om
situasjonen. Det er kommet tilbakemelding fra fem medlemmer. Alle så nær som en er
positive til endringen. Han som ikke var positiv, mente at de burde få til et møte i Alta og
få re-etablert DIS-Finnmark. Det vil være opp til medlemmene i Finnmark hvordan de
selv ønsker å være organisert. Dersom DIS i Troms velger en representantskapsmodell,
vil det være mulig for medlemmene i Finnmark å etablere et felles DIS-Nord.

