
Beretning fra DIS-Norges styre for 2002

Virksomheten

DIS-Norge tilbyr sine medlemmer et landsomfattende

forum for slektsforskning der databehandling og Internett

brukes som verktøy, og søker å spre kunnskap om og å
stimulere til slektsforskningen i Norge. 

Foreningens 11. landsmøte ble avholdt på Lillehammer  21.
april 2002.

Styrets sammensetning etter landsmøtet 2002 har vært:

Leder Jan Eri
Nestleder Arnt Egil Ursin
Kasserer Per Steinar Håklev
Styremedlemmer Vidar Øverlie, Norunn Klettum, Tharald
Moen, Osvald Gilje, Sølvi Arntzen og Leif Biberg
Kristensen

Varamedlemmer 1) Bjørn Strøm, 2) Nanna Kristine Egidius
og 3) Kjell Henry Skåden

Ved landsmøtet gikk disse ut av styret:

Tone Moseid, Lars Nygaard, Lars Løberg, Kjell Helge Moe

Vara: Dagfinn Ugelstad Larsen, Rolf Bjerke Holte

Valg- og hederspriskomité etter landsmøtet:

Jan Solberg, Alf Christophersen, Lars Nygaard og Lars
Harald Alstadsæter (styrets representant).

Regnskapsfører: Sjur Madsen Consult AS, Ås
Revisor: ERFA Revisjon AS, Nittedal

Ved landsmøtet i 2002 ble følgende personer tildelt

hederspriser:

DIS-bjørnen: Lars Nygaard, Jan Eri

Ansatte ved foreningens kontor i Bryn senter, Oslo:

Kontorleder Knut Felberg ansatt 28. januar 2002 (fra 80%
til 100% 28.07.02)
Kontorassistent Åse Wethal Holen (fra 60% til 40%
28.07.02)

Generelt

Styret etablerte i 2001 et utvalg, "strukturutvalget", for å
utrede foreningens fremtidige struktur. Utvalgets innstilling
med tilhørende vedtektsendringer ble enstemmig vedtatt av
landsmøtet 2002. Dette medførte at lokallagenes rett til å
etablere lokale grupper nå er vedtektsfestet, og
retningsgivende anbefalinger for den videre utvikling av
lokallagsstrukturen er vedtatt. I tillegg ble valgordningen
endret fra fylkesrepresentasjon til lokallagsrepresentasjon.

Landsmøtet vedtok etter styrets forslag også endret
medlemskapsordning, slik at medlemskap nå løper i ett år
fra innmeldingsdato. Dette med gyldighet fra 22. april 2002.

Styret har i 2002 avholdt 8 styremøter, hvorav et møte var
et heldagsmøte. Det nye styret startet sitt arbeid med et
konstituerende møte i mai 2002.

Foreningens forskjellige aktivitetsutvalg (AU) har ansvar
for sine respektive aktiviteter, og styret har fokusert på at
disse utvalgene skal fungere best mulig. I perioden har de
eksisterende virksomhetsplaner for hvert aktivitetsutvalg
blitt bearbeidet. Disse  er publisert på foreningens nettsted.
Virksomhetsplanene oppdateres årlig i forbindelse med
budsjettbehandlingen.

I mai 2002 opprettet styret et nytt aktivitetsutvalg for å
ivareta de forskjellige teknologiske hjelpemidler som
etterhvert har blitt tilgjengelig for slektsforskere. Det nye
utvalget heter "AU for multimedia". Samtidig ble AU for
samarbeid og utadrettet virksomhet integrert i AU for
administrasjon og økonomi, slik at det totale antall
aktivitetsutvalg fortsatt er ni. Etter disse endringene har
foreningen hatt følgende aktivitetsutvalg:

1. Administrasjon og økonomi
2. Lokallag
3. Slekt og Data
4. Internett
5. DIStreff
6. Slektsprogrammer
7. Multimedia
8. Slektsfaglig veiledning
9. Kilderegistrering

Oversikt over deltagerne i aktivitetsutvalgene presenteres
regelmessig i Slekt og Data.

Styret oppfordret basert på innspill fra AU for lokallag alle
lokallagene til å avholde slektsforskerdag på samme dato,
lørdag 26. oktober. Syv lokallag arrangerte slektsforskerdag
på denne datoen, og basert på oppslutningen og
tilbakemeldingene vil styret fortsette å oppfordre
lokallagene til å bruke en felles dato.

For øvrig har styret drøftet en rekke løpende foreningssaker
og administrative spørsmål. Informasjon om styrets
virksomhet gjøres fortløpende tilgjengelig for alle
medlemmer fra egne medlemssider på foreningens nettsted
samt i lederspalten i Slekt og Data.

Utviklingen i medlemstallet

2002

Medlemstallet økte med 460 betalende medlemmer fra 6480
den 31.12.2001 til 6940 betalende medlemmer den
31.12.2002, noe som tilsvarer en medlemstilvekst på 7,1%.
Tilvekst i forrige periode var på drøyt 2%, fra 6334
medlemmer 31.12.2000, men grunnet innstramming av
rutiner rundt medlemsadministrasjonen kan ikke denne
perioden sammenlignes med andre perioder. I 2000 var
tilveksten på ca 18 % fra 5367 den 31.12.1999.

I tillegg var 48 betalende abonnenter og 63 gratisabonnenter
(tidsskriftbytte).

I løpet av 2002 mottok DIS-Norge 1260 innmeldinger, 1080
av disse ble betalt etter utsendelse av giroblankett.
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Alle medlemmer av DIS-Norge som er bosatt i Norge er

tilknyttet ett lokallag. Tabellen under viser hvordan

medlemmene er fordelt på de 19 lokallagene:

76 9406 480Totalt

41174123Medlemmer bosatt i utlandet
6326308DIS-Østfold

11369333DIS-Vestfold
9200183DIS-Vest-Agder

17197168DIS-Troms
5181172DIS-Telemark
8491453DIS-Sør-Trøndelag
3120116DIS-Sogn og Fjordane
2519509DIS-Salten Slektshistorielag

-1473478DIS-Rogaland
81 5911 467DIS-Oslo/Akershus
9161148DIS-Oppland
7187174DIS-Nord-Trøndelag
2449441DIS-Møre og Romsdal

11610552DIS-Hordaland
5182174DIS-Hedmark

-4200208DIS-Haugaland1

37371DIS-Finnmark
6263248DIS-Buskerud

13174154DIS-Aust-Agder
%31.12.200231.12.2001Lokallag

1 Kvinnherad ble i 2002 overført fra DIS-Haugaland til

DIS-Hordaland

Administrasjon og økonomi

Kontoret

Styret har lenge hatt intensjon om en gradvis økning av
bemanningen av foreningens kontor for å kunne
opprettholde og styrke servicenivået overfor medlemmer og
foreningens tillitsvalgte. I den forbindelse ønsket tidligere
kontorleder Åse Wethal Holen en nedtrapping av egen
stilling. Hun gikk derfor over i stillingen kontorassistent,
mens Knut Felberg den 28. januar 2002 ble ansatt som ny
kontorleder i 80% stilling. Felbergs stilling ble endret til
100% i juli 2002, samtidig som Holens stilling ble endret
fra 60% til 40%.

Flytting og samlokalisering

Etter lengre tids leting ble det i september 2002 funnet
lokaler som egnet seg for samlokalisering med Norsk
Slektshistorisk forening. I løpet av de første månedene i
2003 vil både NSF, DIS-Oslo/Akershus og DIS-Norge
flytte inn i leide lokaler i Ullevålsveien 1 i Oslo. Ved å ha
bidratt til realiseringen av et slektsenter i Norge håper styret
å bidra til øket interesse for slektsforskning. Løsningen
åpner også for at vi kan tilby mer fleksible ansettelses vilkår
for våre ansatte, bl.a. i samarbeid med NSF.

Medlemsregisteret

Programvaren TMS som ble innført i 2000 for å håndtere  
medlemsregisteret fungerer bra, også med automatisk
innmelding av medlemmer via web. Det er innført løsning
for betaling av kontingent med VISA-kort via Internett,

spesielt med tanke på medlemmer bosatt i utlandet.
Arbeidet med tilpasning til betaling med nettbank er
påbegynt.

I mai 2002 ble den nye Internett-tjenesten DISadmin
(nærmere omtale under Internett) satt i drift. Med dette
systemet kan tillitsvalgte i lokallagene selv ta ut rapporter
over medlemmer tilknyttet eget lokallag, og en rekke
nyttige funksjoner er tilgjengelig. Medlemmer kan ved hjelp
av DISadmin selv oppdatere sin registrering i
medlemsregisteret. Med sine oppdaterte medlemslister
fungerer DISadmin også som en god erstatning for den
trykte medlemsmatrikkelen som tidligere ble laget (se for
øvrig omtale under AU for Internett).

Regnskap og budsjett

Foreningens regnskap for 2002-2001 er presentert separat.
For 2002 viser regnskapet et overskudd på kr. 108.411 før
fondsavsetning på kr. 50.000 til kilderegistrering. Dette er
noe bedre enn det budsjetterte resultat på kr. 1.000.
Sammenlignet med forrige år har resultatet blitt redusert ,
men dette var som forventet ut fra den planlagte aktiviteten.

For 2001 viste regnskapet et overskudd på kr. 318.589 før
fondsavsetning på kr 65.000 til datautstyr. Budsjettet for
samme år viser et overskudd på kr. 19.000.

Se forøvrig notene  til regnskapet som forklarer hvordan
inntekter og kostnader  framkommer. Her er også vist
årsresultatet for de enkelte aktivitetsutvalgene, samt
lokallagenes plassering av overskuddslikviditet hos
DIS-Norge sentralt (se neste avsnitt).

Tilbud om plassering av lokallagenes overskuddslikviditet

Bakgrunnen for dette tilbudet var at styret etter
gjennomgang av lagenes regnskaper for 2001, bemerket at
avkastningen på lokallagenes midler var svært lav i forhold
til hva som burde kunne oppnåes, samtidig med at
likviditeten er god for de fleste lokallagene. Styret ønsket
derfor å gi lokallagene et tilbud, slik at de kunne få bedre
avkastning på pengene sine. Ved at kapitalen fra flere lag
samles gis grunnlag for at en kan oppnå en gunstigere rente
enn hva et enkelt lag sannsynligvis vil oppnå med et mye
lavere beløp.

Derfor tilbød DIS-Norge lokallagene 5,75% rente fra 1. juli
2002 som økte til 6,25% fra 15.10.02 av lokallagsrefusjonen
som lokallagene skulle få utbetalt for 1. halvår 2002.
Samtidig ba vi om tilbakemelding om de ønsket umiddelbar
utbetaling eller  å la pengene stå og forrente seg. Av
tilbakemeldingene å dømme ble tilbudet positivt mottatt.
De aller fleste lokallagene har valgt å benytte seg av denne
ordningen i året som er gått.  DIS-Norge vil derfor også
fortsette å gi lokalforeningen et slikt tilbud for plassering av
overskuddslikviditet i 2003.

Samarbeid med Statens kartverk

Etter et innledende møte med Statens kartverk i oktober
2001 har det vært regelmessig kontakt mellom partene,
spesielt med tanke på å finne en løsning for publisering av
"amtskartene" fra 1826-1917. Høsten 2002 ble det enighet
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om at kartverket kunne påta seg å publisere kartbladene i en
ny versjon av nett-tjenesten Norgesglasset, mot at
DIS-Norge påtok seg å få gjennomført skanningen av
kartene. Kartene ble skannet i desember 2002, og
publisering i Norgesglasset er planlagt februar 2003.

Norsk Lokalhistorisk Institutt (NLI)

I november 2002 ble det avholdt et møte mellom NLI og
DIS-Norge med tanke på å drøfte mulige
samarbeidsområder. Partene var enige om at det er flere
potensielle samarbeidsmuligheter, og vil arbeide videre med
dette i 2003.

Andre arrangementer 2002

DIS-Norge var representert på årsmøtet til Kulturvernets
Fellesorganisasjon i april, og på de svenske
slektsforskerdagene i Borlänge i august. Foreningen var
også representert på migrasjonsseminaret i Flensburg og
NORDGEN-møtet i St. Petersburg i september.

Markedsføring

Deler av messeutstyret er blitt fornyet, og det har blitt
utarbeidet og distribuert ny vervebrosjyre. Det har vært
forhandlet om leveranse av reklamemateriell. Dette arbeidet
vil bli videreført i neste periode.

Positiv påvirkning både i innmeldingstakt og
hjemmesidebesøk ble registrert etter slektsforskerdagen 26.
oktober 2002 og etter DIS-Sør-Trøndelags deltagelse i
"Tore på sporet" 28. september 2002.

Medlemstilbud

Spesielt to nye medlemstilbud har hatt stor interesse i 2002.
DIS-Norge overtok et betydelig parti brukte, portable
fiche-lesere fra Oslo kommune og solgte disse rimelig til
medlemmer.

Det ble også inngått avtale med det svenske firmaet Genline
AB som legger ut skannede svenske kirkebøker på Internett
slik at medlemmer av DIS-Norge får rabatt på abonnement.

Avtalen med Nextra AS om abonnement på Telenor
Internett er blitt videreført.

Lokallag

Tildeling av DIS-Norges økonomiske støtte til arrangement
av lokale slektsgranskerdager har blitt administrert av
aktivitetsutvalget. DIS-Hordaland, DIS-Oppland,
DIS-Oslo/Akershus, DIS-Rogaland, DIS-Sogn og Fjordane
og DIS-Sør-Trøndelag arrangerte i 2002
slektsgranskerdager og mottok til sammen kr 29 500 i støtte
til sine arrangement. Aktivitetsutvalget har revidert
kriteriene for tildeling av støtte til fremtidige
slektsgranskerdager.

Standardvedtektene for lokallag har blitt oppdatert og
godkjent av styret slik at de er i samsvar med DIS-Norges
vedtekter. 

På landsmøtet i april 2000 ble det vedtatt å sette ned et
strategiutvalg for å se på oppbyggingen av lokallag og
lokale grupper. Strategiutvalget la fram sitt forslag på

DIS-Norges landsmøte våren 2002 og forslaget ble
enstemmig vedtatt. Aktivitetsutvalget har utarbeidet
standardvedtekter for lokale grupper.

Idebanken for lokallagene,  har i perioden vært administrert
av Jan Eivind Braaten. 

Aktivitetsutvalget har ikke avholdt møte i 2002, men har
kommunisert via epost.

Aktivitetsutvalget for lokallag har i perioden bestått av seks
personer.

Slekt og Data

Slekt og Data utkom som planlagt med 4 nummer i 2002.
Gjennomsnittlig opplagstall i perioden har vært 7.400.

Aktivitetsutvalget (redaksjonen) har hatt ett møte i 2002.
Hensikten var å evaluere framdriften i bladet siden siste
møte (2001) og å drøfte utvalgets medvirkning i
produksjonen av Slekt og Data fremover. Møtet tok for seg
alle sider ved bladet som typer stoff og bilder, faste spalter,
og en tidsplan for utgivelsen av bladet med deadline for
hvert nummer. Ansvarsområder ble fordelt mellom
redaksjonens medlemmer.

Bladet produseres nå i sin helhet i farger. Det kunne være
ønskelig med enda større innsats fra medlemmenes side når
det gjelder tilførsel av stoff. Responsen fra medlemmene på
bladet har i perioden vært god.

Internett

Den viktigste milepælen for Internett-arbeidet i DIS-Norge i
2002 var lanseringen og igangsettingen av DISadmin, den
nye, web-baserte tjenesten for administrasjon av
foreningens medlemmer, tillitsvalgte, aktivitetsutvalg og
lokallag. Førsteversjonen av DISadmin ble utviklet i
perioden april 2001 - april 2002, demonstrert under
DIS-Norges landsmøte på Lillehammer den 20. april, og
gradvis tatt i bruk utover i mai og juni 2002. Det store
programsystemet er imidlertid ikke "ferdig", men har vært
under kontinuerlig utbedring og videreutvikling resten av
året, noe som også vil fortsette i 2003.

DISadmin er programmert i PHP og HTML over
MySQL-databasen admreg på DIS-Norges Internett-server.
Systemet er i det alt vesentligste designet og programmert
av Alf Christophersen, mens Jan Eri og Lars Nygaard etter
beste evne har deltatt i spesifikasjon, kvalitetssikring og
testing av systemet. Den grafiske profilen i DISadmin er
utarbeidet av Jane Østnes Hansen og Lars Nygaard, og er
DIS-Norges "offisielle".

DISadmin er integrert med DIS-Norges offisielle
medlemsregister InfoSolve TMS (på DIS-kontoret)
gjennom gjensidig utveksling av medlemsopplysninger
lagret på tekstfiler. DISadmin tilbyr ulike deltjenester til tre
hovedgrupper av brukere, nemlig "alle", DIS-medlemmer
og tillitsvalgte i foreningen. Brukere fra de to sistnevnte
gruppene logger inn med sitt personlige brukernavn og
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passord, identifiseres av systemet og gis adgang til de ulike

systemfunksjonene i tråd med forhåndstildelte privilegier
(brukerautorisering).

To andre tjenester på DIS-Norges nettsted ble vesentlig
oppgradert i 2002:

Slektsforskerbasen, som ble overtatt fra Torleif
Haugødegård i 2000, er i 2001-02 blitt "omprogrammert"
fra ren HTML til PHP over en MySQL-database. I
Slektsforskerbasen kan brukerne (slektsforskerne) oppgi
hvilke kommuner de selv "forsker" på, søke fram alle som
har oppgitt at de forsker på en bestemt kommune, eller søke
på alle kommuner en bestemt slektsforsker har oppgitt å
arbeide med. Etter at DIS-Norge våren 2002 fikk
bruksrettigheter til den dataregistrerte gårdsmatrikkelen fra
1886 fra Registreringssentral for historiske data
(Universitetet i Tromsø), kan brukerne av
Slektsforskerbasen også spesifisere (og søke etter)
forskning på bestemte gårder innenfor hver kommune.
Ansvarlige for Slektsforskerbasen nå er Einar Balle og Jan
Eri.

Også lenketjenesten Genealogiske ressurser ("Genress") er
blitt omarbeidet fra ren HTML til en databasefundert
tjeneste i løpet av 2001-02. I tillegg er den blitt bedre
strukturert og betydelig utvidet ved at Asle Jonassens
oversikt "Slektshistoriske kilder 1500-1900" er blitt
inkludert. Tjenesten er også supplert med diverse
statistikkfunksjoner ("10 på topp"-lenker m.m.).
Hovedansvarlig for Genress er Einar Balle.

Flere av lokallagene har også lagt om sitt nettsted fra
HTML på webhotellet hos Nextra AS til MySQL/PHP og
(fortsatt) HTML på DIS-Norges Internett-server LinDIS i
løpet av 2002. Stadig flere ambisiøse og allment nyttige
nettjenester ser dagens lys i lokallagene. Et mål er at
DISadmin skal gjøre egenutviklede administrative sider og
tjenester unødvendig på lokallagenes nettsteder, slik at
deres Internett-ressurser kan konsentreres om utvikling av
faglige tjenester.

"Hovedlaget" vil flytte den "statiske" delen av sitt nettsted
over til LinDIS i 2003, og ønsker der å basere nettstedet på
et "content management system" (CMS). Et slikt system
gjør det bl.a. mulig å opprette og redigere nettsider med
tekst, bilder og lenker uten å beherske HTML eller andre
"språk", og nettsidene genereres dynamisk fra en
MySQL-database til HTML først når en nettbruker "ber
om" den aktuelle siden. I 2002 er ArkiWeb, som er et CMS
utviklet i PHP ved Riksarkivet og tatt i bruk for
Arkivverkets nettsted, blitt evaluert for anskaffelse (gratis!)
og installasjon hos DIS-Norge. Selv om det finnes mange
CMSer på markedet, vil ArkiWeb trolig bli valgt, bl.a. fordi
utvikleren har sagt seg villig til å tilpasse systemet til
DIS-Norges behov og ønsker.

Selve grunnpillaren i DIS-Norges Internett-virksomhet,
serveren LinDIS, har både blitt fysisk flyttet og vesentlig

utvidet/oppgradert på programvaresiden i 2002. Her er de

viktigste endringene:

� Maskinen ble flyttet 23.9.2002 fra Nextra AS sitt
serverrom på Fagerborg til TeleDanmark i serverhuset på
Vollebekk. Flyttingen ble gjennomført av våre
driftsansvarlige Linpro AS.
� Spamfilter ble installert i august
� Virusskanner ble installert i oktober
� I november ble IRC serveren, som senere har ble

grunnlaget for DISchat installert
� I løpet av året har både Debian, Apache, MySQL og PHP

blitt oppgradert som en del av den driftsavtale vi har med
Linpro

DIStreff

I 2002 ble DIStreff flyttet til vår nye Internett server og fikk
nytt utseende, samtidig ble den integrert med
medlemsadministrasjonstjenesten  DISadmin. Dermed
slipper brukeren å bruke 2 forskjellige brukernavn og
passord i Norge (brukernavnet som begynner på "mn" kan
brukes i Sverige). Har man bidratt får man tilgang til
familieinformasjon i DIStreff. Hva man går glipp av ved å
ikke være med selv, ble annonsert ved 2 perioder juli og
oktober, og gjennomført ved at et spesielt brukernavn ble
aktivert. Alt i alt ble dette brukernavnet brukt i 71.131 ulike
søk og resulterte i ny rekord for antall søk. Den voldsomme
interessen for DIStreff har ikke stoppet, men normalisert
seg i løpet av 2002. Våre faddere har behandlet bidrag ifra
248 ulike bidragsytere, mot 376 i 2001. Antall bidragsytere
totalt er 974 av 6940 som ugjør 14% av medlemsmassen.
Veksten på databasen har vært formidabel de siste årene,
ved utgangen av 2002 var den på 3,8 millioner linjer dette
er en økning på 34% i forhold til i fjor. I 1999 hadde vi
650.000 linjer.

Trafikken på DIStreff måles. Før flyttingen til ny server lå
antall gjennomførte søk på Internett på 2-3.000 pr mnd i
1999. I juli 2002 ble det ny rekord med 77.453 søk. Totalt
ble det søkt 319.387 ganger i databasen i løpet av fjoråret. 

Vi har sanert en del gamle bidrag. I fjor var 43% gammelt
(før 2000), i år er dette ca 5%. Forskjellen mellom nytt og
gammelt er at data etter sommeren 2000 er det mulig å
klatre i, familielenker kan finnes. Disse utgjør ca 95% av
alle data. Data før 1996 har ikke med fornavn og vil
forsvinne i løpet av 2003.

Alf Christoffersen har utviklet GEDtreff, et nytt verktøy for
å behandle dataene til medlemmene før kjøring mot
DIStreff.  Det er i hovedsak dette programmet som har
bidratt til den enorme økningen i bidrag, da flere navn og
steder blir trukket ut. Vi i utvalget håper å kunne distribuere
dette programmet til alle medlemmer i foreningen i løpet av
2003. GEDtreff kan også brukes til å ulike former for
kvalitetssikring. 

Utvalget består av følgende medlemmer Alf Christophersen,
Helge Haugland, Rolf B. Holte, Otto Jørgensen, Ole-Johan
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Kippenbroeck og Kjell Henry Skåden. Det ble avholdt et
møte i fjor, der medlemmer av utvalget og kolleger i
Sverige og Danmark la planer for videre samarbeid, og for
utvikling av tjenesten.

Slektsprogrammer

Eksisterende omfang og prosess

På DIS-Norges hjemmesider ligger det oversikter over
slektsprogram. Disse programmene er kartlagt for en del
grunnleggende egenskaper, i alt 126 hovedkriterier. Disse
egenskapene/funksjonene er gruppert i områder:
registrering, vedlikehold, utskrifter og språk/hjelp.

Representanter for DIS-Norge tester om disse funksjonene
finnes i nye program og når det kommer nye versjoner av
eksisterende program. Programmene grupperes/rangeres
etter om de tilfredstiller kravene eller ikke.

Aktiviteter i 2002

I 2002 ble det utviklet helt nye og mer detaljerte
testkriterier/prosedyre. Det kom flere oppgraderinger av
eksisterende program. Programvurdering/testing av alle
nye/eksisterende program ihht nye kriterier ble gjennomført
av OBD, med noe støtte fra enkelte brukere. 

Det ble tatt initiativ til å gi sidene med programvurdering
både en ansiktsløftning og en søkemotor. Dette arbeidet har
ikke kommet så langt som ønsket.

Multimedia

Det nye aktivitetsutvalg for multimedia har fått i oppgave å
gi DIS-Norges medlemmer råd og vink i slike spørsmål.
Utvalget skal gi råd og vink om hvordan en går fram i slike
tilfeller ved skanning herunder valg av programvare og
filformater, hvordan bildene kan lagres på en oversiktlig
måte i database samt forslag til hensiktsmessig oppløsing
for fargebilder og svart/hvitbilder. Informasjon om hvordan
vi kan bruke kartmateriale og hvordan det kan innpasses i
våre slektsframstillinger vil være et sentralt område i
utvalgets arbeid. Det har vært orientert om utvalget i Slekt
og Data. Det har enda ikke kommet i fullt arbeid. Det må
bl.a. gjøres en innsats for få medlemmer til det.

Slektsfaglig veiledning

Utvalget har i perioden arbeidet med å styrke den
slektsfaglige siden hos foreningens medlemmer. I spalten
Slektskolen i "Slekt og Data" har utvalget bidratt med
faglige artikler til alle fire utgivelser. Fra nummer 4 i 2002
har etterlysningssidene i bladet blitt utvidet med faglige
kommentarer til etterlysningene.

Medlemmer av aktivitetsutvalget har holdt en rekke
foredrag om kilder, skifter, slektsforskning generelt og bruk
av Internett i slektsforskning. Medlemmer av utvalget har
stått bak en rekke kurs i gotisk skrift og arkivkunnskap for
slektsforskere.

Aktivitetsutvalget var representert ved slektsforskerdagene i
Sverige.

Kilderegistrering

Også i 2002 har mesteparten av kilderegistreringsaktiviteten
i DIS-Norge vært knyttet til Samarbeidsavtale mellom
Riksarkivaren og DIS-Norge om dataregistrering og
formidling av norsk kirkeboksmateriale, som ble
undertegnet i 2001. Men også deltakelsen i utviklingen av et
nytt, Windows-basert registreringsprogram for kirkebøker,
Augustus¸ har fått mye oppmerksomhet, og involvert flere
av medlemmene i aktivitetsutvalget. Her er status for 2002
for registreringsvirksomheten underlagt samarbeidsavtalen:

� Kirkeboksregistrering underlagt avtalen var ved
utgangen av året i gang i 9 av DIS-Norges 19 lokallag,
med oppstartplaner for nær framtid i flere av de øvrige
lokallagene. Anslagsvis 180 DIS-medlemmer deltar til
sammen i de 9 lokallagene.

� Kopier av nye 44 kirkebøker (39 på papir, 5 på
mikrofiche) ble bestilt fra kopieringsenheten ved
Statsarkivet i Tromsø for registrering innenfor disse
lokallagene. Dette er materiale til ca. 200 filer/baser i
Digitalarkivet. Fortsatt kan ventetiden på kopier være
2-3 måneder, hvilket ikke er akseptabelt i det lange løp.

� Usikkerhetslister fra 20 registrerte og korrekturleste
kirkebokslister var til sjekking mot originalkilden ved
statsarkivene.

� 17 ferdigregistrerte kirkebokslister ble lagt ut som
søkbare filer/baser i Digitalarkivet. Etter oppfordring
om å prioritere korrekturlesing og ferdigstilling av
materiale høyere, forventes dette tallet å bli mye høyere
for 2003. (I tillegg formidlet DIS-Norge utlegging i
Digitalarkivet av 20 kirkebokslister registrert av
GDS-Hadeland.)

Utenom den ovennevnte avtalen registrerer ca. 30
DIS-medlemmer tilknyttet DIS-Hordaland kirkebøker og
andre kilder fra Hordaland og Sogn og Fjordane i direkte
samarbeid med Statsarkivet i Bergen. Registratorene har
månedlige møter på statsarkivet, som også holder ulike
typer kurs for dem. Antallet datafiler fra denne
registreringen lagt ut i Digitalpensjonatet i 2002 var ca. 55
(inneholdende ca. 60.000 poster). Mesteparten av dette
materialet er ennå ikke korrekturlest.

I DIS-Salten Slektshistorielag er registreringen av skifter fra
Salten 1713-1877 fullført, og registrering av tilsvarende
materiale fra Lofoten og Vesterålen påbegynt.

Det har i lengre tid vært et stort ønske blant de fleste som
dataregistrerer kirkebøker, om å få avløst DOS-programmer
som BD87 og Rubreg (samt hjemmesnekrede opplegg i
Access og Excel) med et spesialutviklet, Windows-basert
program. Etter å ha ventet på en Windows-versjon av BD87
i (altfor) mange år bestemte DIS-Norge seg på forsommeren
2002 for å få utviklet et slikt program i egen regi, og kjøpte
inn utviklingsverktøy, engasjerte en programmerer og
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startet arbeidet med en kravspesifikasjon. I august ble

foreningen imidlertid kontaktet av medlem Jan Kjetil

Andersen, som i løpet av sommeren hadde utviklet en
prototyp til et (kommersielt) kirkeboksregistreringsprogram.
Prototypen, som var utviklet i C++ over en MS Access
database, hadde de fleste grunnleggende egenskapene vi
ønsket, bl.a. Standard 4G som fundament, og det ble vurdert
mindre ressurskrevende å videreutvikle denne enn å utvikle
et nytt program fra grunnen av. Etter et kontaktmøte med
Andersen bestemte foreningen seg for å inngå et samarbeid
med ham for å videreutvikle prototypen til et fullblods
registreringsprogram til gratis bruk i DIS-Norge og betalt
bruk utenfor. Programmet fikk navnet Augustus etter den
romerske keiseren som befalte at hele verden skulle
innskrives i manntall.

Arbeidet med Augustus pågikk intenst fra september 2002,
men viste seg mer tidkrevende enn forventet. Ved utgangen
av året var betatestingen fortsatt i full gang, og lansering
planlagt tidlig i 2003. Fra aktivitetsutvalget for
kilderegistrering har Gunnar Borvik, Knut Egil Hamre og
Lars Nygaard deltatt aktivt med spesifisering, testing og
dokumentering av programmet.

Den 16. og 17. november 2002 ble det første møtet i
DIS-Norges aktivitetsutvalg for kilderegistrering avholdt i
Oslo. (All tidligere kontakt har skjedd via e-post.)
Kirkeboksregistreringen og Augustus var viktige temaer
også på dette møtet, men aktivitetsutvalget tok i tillegg noen
andre viktige avgjørelser:

DIS-Norge skal engasjere seg i (frivillig) registrering av
gravsteder, både avskriving av opplysninger på gravsteiner
og om mulig tilrettelegging og formidling av innholdet i
kirkevergenes gravregistre. I første omgang arbeider
aktivitetsutvalget med å utarbeide en datastruktur som kan
anbefales for slik registrering. Registrerte filer/databaser
med hele gravsteder/kirkegårder skal legges ut for søking i
Digitalarkivet, mens registreringer av enkelte gravsteiner
(med bilde) skal formidles via en egen tjeneste under
DIS-Norges nettsted. Samarbeid med opphavsmannen til
den eksisterende tjenesten Norske gravminner er innledet.

En gruppe i aktivitetsutvalget skal utrede tekniske,
metodiske og organisatoriske løsninger for å bygge opp en
nasjonal slektsdatabase basert på dataregistrert
kildemateriale (kirkebøker, folketellinger osv.). Databasen
skal være søkbar via Internet (web). I tillegg til
slektsgranskerne har forskningsmiljøer i inn- og utland
uttrykt interesse for en slik database.

Aktivitetsutvalget skal utarbeide et opplegg for kurs i
kirkeboksregistrering når ny registreringsstandard og
Augustus-versjon basert på denne er klar. Målet er lokal
gjennomføring av slike kurs i alle lokallag.

Aktivitetsutvalget tar sikte på å arrangere et nytt møte
høsten 2003.

Web-sidene om kilderegistrering under DIS-Norges nettsted
ble gjennomgått og oppdatert i november, men den viktige
detaljoversikten over status for registreringen i hvert enkelt

lokallag og gruppe (prestegjeld), er ennå ikke på plass.
Målet er at den skal være det i løpet av første halvår 2003.

Under sine regelmessige kontaktmøter med Riksarkivaren
oppfordrer DIS-Norge ham hver gang til å forsøke å få
startet opp den planlagte skanningen og
tilgjengeliggjøringen (via CD-R og web) av Arkivverkets
ca. 3000 ruller med mikrofilmet kirkeboksmateriale.

Helt på tampen av året ble det kjent at
Digitalarkivet/Statsarkivet i Bergen var i ferd med å
utarbeide en ny registreringsstandard for kirkebøker til
erstatning for Standard 4G og istedenfor den stadig utsatte
Histform. Når den nye standarden foreligger, vil DIS-Norge
vurdere denne, og trolig anbefale sine registratorer å gå over
til den. Versjon 2 av Augustus vil bli tilpasset den nye
standarden.

Oppfølging av vedtak fattet på

landsmøtet i 2002

Standardvedtektene for lokallag har blitt oppdatert og
godkjent av styret slik at de er i samsvar med DIS-Norges
vedtekter.

Fortsatt drift

Ved avslutningen av regnskapet er forutsetningen om
fortsatt drift lagt til grunn, da det etter styrets oppfatning
ikke foreligger forhold som skulle tilsi noe annet.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet er godt. det har ikke vært sykefravær, og
heller ikke ulykker som har rammet ansatte eller skader på
foreningens utstyr.

Ytre miljø

Foreningens virksomhet beriker det ytre miljø.

Oslo, 31. desember 2002 / 16. juni 2003

Jan Eri, Arnt Egil Ursin, Per Steinar Håklev,

Vidar Øverlie, Norunn Klettum, Tharald Moen, 

Osvald Gilje, Sølvi Arntzen, Leif Biberg Kristensen, 

Bjørn Strøm, Nanna K. Egidius, Kjell Henry Skåden

(sign.)
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Regnskap 2002

1 276 497 1 807 640 SUM GJELD OG EGENKAPITAL

308 783 731 516 Sum kortsiktig gjeld

76 500 193 600 Forskuddsbetalte kontingenter
367 0 Annen kortsiktig gjeld
34 12 528 Gjeld til medlemmer

113 498 382 1728Gjeld til lokallag
83 040 83 438 Leverandørgjeld
35 345 59 778 Skattetrekk, avgifter, feriepenger o.l

    Kortsiktig gjeld

967 714 1 076 124 Sum egenkapital

261 490 123 411 Årets resultat
0 50 000 Fond kilderegistrering

65 000 0 Fond datautstyr
58 091 58 091 Fond Internett-satsing

583 133 844 622 Foreningskapital 01.01
    EGENKAPITAL

    EGENKAPITAL OG GJELD

1 276 496 1 807 642 SUM EIENDELER

1 276 496 1 807 642 Sum omløpsmidler
821 946 536 6947Kontanter og bankinnskudd
437 609 1 213 574 Sum investeringer
437 609 1 213 5748Pengemarkedsfond
10 889 21 871 Sum fordringer

0 0 Opptjent rente
0 10 046 Forskuddsbetalte kostnader
0 -500 Interimskonto lønn
0 0 Reiseforskudd o.a.
0 0 Fordringer lokallag
0 0 Opptjent ikke fakturert inntekt

10 889 12 325 Kundefordringer
6 052 35 503 Lagerbeholdning

  EIENDELER

BALANSE PR. 31.12

     
318 590 108 411 Sum
261 490 123 411 Overføringer til egenkapital

  50 000 Overføring til/-fra fond kilderegistrering
65 000 -65 000 Overføring til/-fra fond datautstyr
-7 900 0 Overføring til/-fra fond Internett 

    OVERFØRINGER OG DISPONERINGER
318 590 108 411 ÅRSRESULTAT
84 435 107 709 Netto finansposter

23 12 8278Finanskostnader
84 458 120 536 Finansinntekter

   FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 
234 155 702 Driftsresultat

1 190 087 1 712 815 Sum driftskostnader
359 494 427 7966Medlemsaktiviteter, møter, reiser m.m.
255 436 319 4755Administrasjonskostnader
238 286 505 3793Lønn og sosiale kostnader
258 063 264 0744Kostnader for Slekt og Data
78 809 196 091 Varekostnader vedr. salgsinntekter

    DRIFTSKOSTNADER
1 424 242 1 713 517 Sum driftsinntekter

0 60 986 MVA kompensasjon for foreninger
11 460 11 0754Inntekter Slekt og Data
91 738 217 3962Andre salgsinntekter og støtte

1 321 044 1 424 0601Kontingenter
    SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER

   
2001 2002Note nrRESULTATREGNSKAP
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359 494,06 427 795,73Sum medlemsaktiviteter, møter, reiser m.m. 
6 334,00 6 480,00 Medlemskontingenter, KORG m.fl. 
8 440,00 20 424,84 Spesielle medlemstiltak 

16 618,64 25 656,67 Messer og utstillinger, reklame og matr. 
3 989,00 580,00 Andre møteutgifter 

0,00 1 924,00 Samarbeid m. norske organisasjoner 
0,00 0,00 Kontakt m. lokallagene 

5 086,22 0,00 Samarbeid m. utenl. organisasjoner 
17 500,00 24 500,00 Lokale slektsforskerdager 
3 710,00 18 007,50 Aktivitetsutvalg, møter og reiser 
3 054,00 6 320,00 Styre og utvalgsmøter 

81 751,50 0,00Fagkonferanser m/lokallag og aktivitetsutvalg 
0,00 77 297,30 Årsmøte/landsmøte 

104 002,50 101 509,50 Bilgodtgjørelser, og reisekstnad medl. 
109 008,20 145 095,92 Internettkostnader 

   Medlemsaktiviteter, møter, reiser m.m.Note  6
      

255 435,50 319 475,02 Sum administrasjonskostnader 
15 257,64 18 152,20 Betalingsgebyrer 
2 000,00 2 571,00 Forsikringer 

41 488,80 48 373,82 Portokostnader  
9 790,44 15 465,99 Telefon kostnader 
2 194,00 1 436,86 Andre kostnader,  

22 350,41 10 445,76 Trykksaker 
18 525,50 80 600,76Datautstyr/-rekvisista, vedlikhold programmer 
12 233,77 8 857,65 Kontorrekvisita 
21 398,20 16 380,20 EDB Honrarer, konsulenter, kurs m.m. 
32 686,74 38 462,00 Honorar, regnskap/revisjon 
7 939,00 7 121,50 Lys og varme 

69 571,00 71 607,28Husleie, strøm og andre husværekostnader 
    AdministrasjonskostnaderNote  5
      

-246 603,33 -252 998,92 Resultat for Slekt og Data 
258 063,33 264 073,92 Sum kostnader 

3 000,00 4 960,00 Annet 
104 483,33 113 006,92 Porto, forsendelse 
150 580,00 146 107,00 Trykkekostnader 
11 460,00 11 075,00 Sum inntekter 
7 950,00 9 500,00 Annonseinntekter 
3 510,00 1 575,00 Salgsinntekter 

   Slekt og Data, foreningens medlemsbladNote  4
      

238 285,59 505 379,31 Utgjør i alt 
    Lønn og sosiale kostnaderNote  3
      

5 000,00 98 625,00Andre inntekter og støtte fra Folkekulturforb. 
86 738,00 118 771,00 Salg av starthefter og bøker 

    Andre salgsinntekterNote  2
      

 6480  6940 Betalende medlemmer 
1 321 044,40 1 424 060,00 Netto kontingent inntekter 

0,00 0,00  - Avsatt lokal/refusjon 
-668 930,00 -651 400,00  -Tilskudd fra DIS-Norge til lokallagene 

1 989 974,40 2 075 460,00 Totalt innbetalt kontingent 
    MedlemskontingentNote  1

    
2001 2002 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 
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318 589 108 650 Totalt 

-79 099 0 Tilitsmannskonferanser 
0 -96 322 Landsmøter 
0 0 Multimedia 

-1 462 -5 546 Slektsprogrammer 
-11 870 -16 658 DIStreff 
10 358 -4 028 Slektsfaglig veiledning 
-6 829 -25 576 Kilderegistrering 

-191 753 -109 111 Internett 
-20 751 -24 500 Lokallag 

-249 201 -256 119 Slekt og Data 
-22 733 -78 677 Samarbeid og utadrettet virksomhet 
891 929 725 187 Administrasjon og økonomi 

    Årsresultat for aktivitetsutvalgeneNote 9
      

113 498,00 382 172,11SUM gjeld/innestående plassering for lokallag 
4 600,00 29 536,52 DIS-Buskerud21028
3 800,00 20 954,23 DIS-Hedmark21027
1 900,00 4 600,00 DIS-Telemark21026
2 200,00 13 104,81 DIS-Sogn og Fjordane21025
2 400,00 4 700,00 DIS-Oppland21024
8 968,00 7 876,31 DIS-Finnmark21023
4 700,00 9 200,00 DIS-Østfold21022
2 300,00 21 566,18 DIS-Troms21021
3 000,00 20 566,18 DIS-Nord-Trøndelag21020
3 300,00 6 700,00 DIS-Vest-Agder21019
2 500,00 4 600,00 DIS-Aust-Agder21018
3 200,00 4 700,00 DIS-Haugaland21017
4 700,00 43 932,37 DIS-Vestfold21016

15 200,00 10 100,00 DIS-Møre og Romsdal21015
24 500,00 45 100,00 DIS-Oslo/Akershus21014
6 200,00 51 728,21 DIS-Rogaland21013
6 330,00 54 107,30 DIS-Sør-Trøndelag21012
5 900,00 11 200,00 DIS-Salten21011
7 800,00 17 900,00 DIS-Hordaland21010

Herav utgjør gjeld til lokallagene for plassering av overskuddslikviditet i DIS-Norge: 
437 609,08 1 213 573,53 Kortsiktig pengemarkedsfond DnB III 

  Pengemarkedsfond og gjeld til lokallagene/likvidplasseringNote 8
      

821 946,15 536 693,94 Sum kontanter og bankinnskudd 
19 047,90 24 690,83 Bankinnskudd for skattetrekk 

0,00 1 159,16 Bankinnskudd Visa  
669 833,09 304 208,23 Bankinnskudd høyrente 
28 472,09 29 577,64 Depositum vedr. leieavtale 
53 900,79 97 788,63 Bankinnskudd driftskonto 
50 492,28 77 569,45 Bankinnskudd OCR 

200,00 1 700,00 Kontanter og Bankinnskudd 
    Kontanter og BankinnskuddNote  7

Oslo, 31. desember 2002 / 16. juni 2003

Jan Eri, Arnt Egil Ursin, Per Steinar Håklev, Vidar Øverlie, Norunn Klettum, Tharald Moen, Osvald Gilje, Sølvi Arntzen

Leif Biberg Kristensen, Bjørn Strøm, Nanna K. Egidius, Kjell Henry Skåden

(sign.)
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