Gratulere med DIS-Bjørnen Jarle
Vi ønsker å gratulere Jarle Hannisdal med Hedersprisen DIS-Bjørn.
Prisen ble utdelt under DIS-Norges Årsmøte den 25. april 2010 på
Gardermoen.

Jarle fikk hedersprisen for sitt
engasjement i Gravminner i
Norge med over 100 000
avfotograferte gravminner.
Han fikk også startet opp
multimediagruppen i
DIS-Hordaland, som senere
utviklet seg til å bli drivkraften
bak boken ”Lag slektsbok”.

Styreverv i DIS-Norge:
Jarle kom med i styret til DIS-Hordaland i 2001, først som styremedlem, deretter
2 år som nestleder før han ble leder i 2004.
I 2010 trakk han seg som leder til fordel for sitt nye verv som styremedlem i
DIS-Norge.
Andre verv: 4 år som medlem i multimediautvalget, medredaktør i boken ”Lag
slektsbok”.

Hva synes du om at du fikk tildelt DIS-Bjørnen? Spennende. Noe riktig må
jeg jo ha gjort  Ser på det som en inspirasjon i det videre arbeidet.
Du fikk jo bl.a. prisen pga alle dine bilder til Gravminner. Noen planer
videre på det området? Planlegger 1 uke i sommer med kun
gravminnefotografering med ny ekstern harddisk. Se opp Andøya/Helgeland, og
kanskje også litt i Hordaland 
Hvordan trives du med styreverv i foreningen? Alle styrene jeg har vært med
i, har det vært en fornøyelse å være en del av. Det er mange med mye kunnskap
og arbeidsvilje.
Hvilke tanker har du nå som du skal inn i hovedstyret? Jeg ønsker å ta med
meg mine erfaringer fra styrevervet i DIS-Hordaland og bruke dette på en
positiv måte i DIS-Norge. Ønsker å få ferdigstilt testamenteringsprosjektet til
DIS-Norge. Synes det er viktig at foreningen jobber for å ta i bruk tekniske
nyvinninger i sitt arbeid for slektsforskere.
Hva brenner du ellers for? At nå må folk begynne å skrive sin egen
livshistorie! Det er du selv som best kan fortelle den, ikke dine etterkommere.
Også det å ivareta lokalhistorien er viktig.
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