
BERETNING FRA DIS-NORGES STYRE FOR 2006-2007 

 

INNLEDNING  

Foreningen har vokst jevnt og trutt de siste årene med en tilvekst på vel hundretallet hvert år. 

Vi er nå en stor forening med 8.300 medlemmer totalt. Mange av medlemmene er aktive og 

har et stort engasjement for egen forskning, men i stor grad også for aktiviteter innen 

organisasjonen. Det utøves stor dugdnasinnsats spesielt innen kilderegistrering og 

gravminneregistrering, som også har både betyning og interesse langt utover foreningen. 

Innsatsen fra frivillige må også understrekes når det gjelder ivaretakelsen av alle de 

internettrelaterte tjenestene. Uten denne innsatsen hadde ikke DIS-Norge vært det vi er i dag. 

 

DIS-Norge tilbyr sine medlemmer et landsomfattende forum for slektsforskning der 

databehandling og internett brukes som verktøy. Vi søker å spre kunnskap om og stimulere til 

slektsforskningen i Norge. Da DIS-Norge ble etablert var nok tanken at man skulle leve opp 

til og etablere det virtuelle organisasjonsliv. Veksten i medlemsmassen og utvikling av ønsker 

og behov bidrar til at man må gå igjennom og tilpasse organiseringen til de prioriterte 

oppgaver hos medlemmene Vi må også sikre at vedtektene reflekterer virksomheten sentralt 

og ute. Da strekker ikke den ideelle virtuelle organisasjonsstruktur til fullt ut. 

 

STRATEGI 

Styret har siden det ble valgt på landsmøtet i 2006 viet mye av sin tid til etableringen av en 

strategi for DIS-Norge. Arbeidet med strategi har vært avgjørende for å få oversikt over all 

aktivitet i foreningen og hvor behovet for videreutvikling er mest påkrevet. For styret ble det 

fort klart at det var viktig for organisasjonen å trekke opp et mer langsiktig perspektiv for 

aktivitetene og styre disse mot konkrete strategiske mål. På den måten kunne det også bli 

mulig å se ressursbruk og ressursbehov i en større sammenheng. 

 

ORGANISASJONEN PÅ SENTRALT PLAN 

Etter hvert som arbeidet skred fram ble det klart at styret også måtte vurdere hvordan organi-

sasjonen var bygget opp på sentralt plan. Eller sagt på en annen måte; det ble nødvendig å 

vurdere om gjeldende organisasjonsstruktur i tilstrekkelig grad støtter de oppgavene som skal 

løses. Styret vurderte dette og konkluderte med at det var for dårlig styring med en rekke 

sentrale aktiviteter. I tillegg opplevde styret at det var en tendens knyttet til at det for enkelte 

aktiviteter ble knoppskyting framfor å avslutte og levere ferdige produkter.  

  

Styret konkluderte med at det er viktig å ha systemer og tilbud som brukerne og medlemmene 

er fornøyde med og oppfatter som nyttige. Styret ser flere forbedringsmuligheter her. 

   

En nærmere vurdering av aktivitetsutvalgene viste at deres arbeids- og organisasjonsform 

var ganske forskjellig. Det er styrets oppfatning at utvalgsformen ikke passet like godt for alle 

typer oppgaver. Styret besluttet derfor at aktivitetsutvalgene for Lokallag, Kursvirksomhet, 

Multimedia, Slektsprogrammer, DIStreff og Kilderegistrering skulle avvikles. Vedtaket ble 

fattet i 2007, men først iverksatt i 2008. Utvalgene for Internett og Slektsfaglig virksomhet 

opprettholdes og forsvares hovedsakelig med behovet for å etablere et miljø rundt begge disse 

fagfeltene. I tillegg fortsetter redaksjonen for Slekt og Data, men med en friere stilling. 

  

Styret konkluderte med å videreføre oppgavene fra de aktivitetsutvalgene som ble nedlagt, 

dels ved å opprette tidsavgrensede prosjekter med definerte målsettinger, dels ved å overføre 



oppgaver til kontoret. Endringen av kontorets funksjon faller sammen med rekruttering av ny 

kontorleder. 

 

ORGANISASJONEN PÅ LOKALT PLAN 

Også organiseringen av DIS-Norge på lokalplanet ble vurdert som en del av det strategiske 

arbeidet. Styret er enige om at den økte aktiviteten i lokale områder må gjenspeiles også i 

hvordan vår organisasjon er bygget opp. For det første er dette viktig for å kunne gi et 

passende tilbud til flere medlemmer, dernest er det viktig for å gi oss bedre lokal forankring 

og mulig kontakt med både myndigheter og bidragsytere i lokale miljø. I en periode mener 

styret at det under fylkeslagets ansvarsområde både bør etableres fast organiserte lokallag og 

være anledning til å ha løsere organiserte grupper. Uavhengig av hvilken løsning som velges, 

vektlegger styret at det må etableres betryggende ordninger som sikrer god forvaltning av 

pengene som er til rådighet. Fylkeslaget erstatter dagens lokallag som etter styrets vurdering 

er feil betegnelse på dette organisasjonsleddet. 

 

 

STYRETS SAMMENSETNING 

01.01.06-23.04.06 

Leder:    Finn Karlsen (DIS-ST) 

Nestleder:   Tharald Moen (DIS-AA) 

Styremedlemmer:  Arne Langeland (DIS-HO) 

   Ole Bjørn Darrud (DIS-BU) 

   Renathe-Johanne Wågenes (DIS-HO) 

   Knut Bryn (DIS-BU) 

   Oddvar Hesjedal (DIS-OA) 

Redaktør:  Tone Moseid (DIS-OA) 

Varamedlemmer: 1) Dagfinn U. Larsen (DIS-ØF) 

   2) Liv Skramstad (DIS-MR) 

   3) Bjørn Strøm (DIS-OA) 

 
23.04.06-31.12.07 

Leder:    Torill Johnsen (DIS-OA) 

Nestleder:   Knut Bryn (DIS-BU) 

Økonomileder:  Ivar Jensås (DIS-ST) 

Styremedlemmer:  Arne Langeland (DIS-HO) 

Bernt Bull (DIS-OA) 

Maya Lillemoen (DIS-BU) 

Liv Sølvi Skramstad (DIS-MR) 

Varamedlemmer:  1) Espen Berg (DIS-ST) 

2) Greta Hysvær (DIS-OA) 

3) Inger Kvennodd (DIS-TE) 

 

 

KONTORET 

Kontorleder:   Åse Wethal Holen 60 % stilling  

Konsulent:  Liv Ofsdal  50 % stilling 

 

Kontorleder sa opp sin stilling og fratrådte 15. januar 2008. 

 



Foreningen måtte flytte fra kontorlokalene i Ullevålsveien 1 fordi huseier skulle omdisponere 

lokalene. Leting etter nye lokaler for DIS-Norge, DIS-Oslo/Akershus og Norsk 

Slektshistorisk Forening (NSF) ble aktuelt og alle var interesserte i å fortsette med en felles 

lokalisering. Valget falt på Lakkegata 21. Innflytting fant sted i august/september 2007.  

 

I de nye lokalene har våre ansatte kontorfellesskap med NSF. Vår kontorleder har hatt 

ansvaret for å koordinere aktivitetene i administrasjonen med det formål å finne flest mulige 

fellesløsninger for organisasjonene. Tanken er at det skal utvikles et slektssenter i lokalene 

bygget på NSFs bibliotek, datamaskiner og søkemuligheter på nettet. 

 

 

VALG- OG HEDERSPRISKOMITÉ  

Leder:    Lars Nygaard (DIS-OA) 

Medlemmer:  Per Steinar Håklev (DIS-OA) 

Vidar Øverlie (DIS-RO) 

Liv Sølvi Skramstad (styrets representant) (DIS-MR) 

 

 

ANDRE FUNKSJONÆRER 

Webmaster:  Jan Eri, DIS-OA 

Postmaster/listmaster: Anne-Mette Bjørgan, DIS-OA 

Redaktør:  Tone Moseid, DIS-OA 

Internkonsulent: Arne Langeland, DIS-HO 

Regnskapsfører:  Sjur Madsen Consult AS, Ås 

Revisor:   Erfa Revisjon AS, Nittedal 

 

 

UTDELTE HEDERSPRISER 

HEDERSPRISER TILDELT I 2006 

Plaketten:   Sture Bjelkåker (Föreningen DIS)  

Norunn Klettum (DIS-OA) 

DIS-bjørnen:   Tone Eli Moseid (DIS-OA) 

Renathe-Johanne Wågenes (DIS-HO)  

Finn Karlsen (DIS-ST) 

 

HEDERSPRISER TILDELT I 2007 

DIS-Bjørnen:   Einar Balle (DIS-HA) 

Finn Holden (DIS-OA) 

Åse Wethal Holen (DIS-OA) 

 

 
STYRETS VIRKSOMHET 

GENERELT 

Styret har i 2006 avholdt 5 styremøter. Det nye styret startet sitt arbeid med et konstituerende 

møte 14. mai 2006. Det ble behandlet 44 saker i løpet av året. 

 

I 2007 er det avholdt 5 styremøter. Det er behandlet 57 saker dette året. 

 



Det nye styret valgte en økonomileder som har hatt ansvaret for overordnet 

økonomiplanlegging og rapportering, mens kassererfunksjonen har blitt ivaretatt av 

kontorleder.  

 

Styret oppnevnte et forretningsutvalg (FU) som har hatt som hovedoppgave å forberede 

styremøtene og ivareta oppgaver delegert fra styret, for eksempel vurdering av søknader til 

aktivitetsfondet. Utvalget har bestått av leder, nestleder og økonomileder. Internkonsulenten 

har deltatt på møter som hovedsakelig har hatt oppgaver knyttet til strategiplanarbeidet. 

 

Leder har besøkt mer enn halvparten av lokallagene i perioden for å få informasjon om lokal 

aktivitet og for å bidra til økt utveksling av informasjon.   

 

Styret har brukt mye tid på strategiarbeid.  Startstedet for arbeidet var den vedtatte 

målstrukturen. Det er utarbeidet et strategisk kart, vurdering av våre omgivelser 

(eksternanalyse) og vi har sett på så vel muligheter som utfordringer for foreningen. Arbeidet 

har endt opp med en handlingsplan for styrets virksomhet for de nærmeste årene. Hensikten er 

å se aktivitetene våre i et lengre perspektiv, kunne planlegge bedre og se konsekvenser av 

handlinger. Meningen er at styret skal bruke planen som et arbeidsdokument, kvittere ut løste 

saker og framdrift, og hele tiden fylle på med nye tiltak.   

 

OPPFØLGING AV VEDTAK FRA LANDSMØTET 2006 

 Økonomimelding og analyse av regnskap; er en del av framlegget til landsmøtet 

inkludert i denne beretningen.  

 Retningslinjer for Aktivitetsfondet; er utformet av styret og har vært retningsgivende 

for FUs arbeid med tildelinger. Retningelinjene er inntatt i Vedlegg 1. 

 Navnet vårt på norsk og engelsk; er vurdert av styret og resultatet er inntatt i forslaget 

til vedtektsendringer. 

 Kontingentens størrelse og fordeling; er vurdert og begrunnet forslag fremmes ovenfor 

landsmøtet 

 

AKTIVITETSFONDET 

Det ble på Landsmøtet 2006 vedtatt at overskuddene for 2004 og 2005, totalt kr  393.826,- 

skulle settes av til et aktivitetsfond, administrert av styret, der lokallagene kunne søke om 

midler.  Styret har utarbeidet retningslinjer (vedlegg 1) og delegert til FU å tildele midler.   

 

I 2006 ble kr 100.000,- delt ut.  For 2007 er kr 119.200.- delt ut. Siste tildeling gjelder våren 

2008 og vil ikke foreligge før etter søknadsfristens utløp 15. april. Tildelingen fra 

aktivitetsfond for lokallag for høsten 2007 skjedde etter at regnskapet for året var avsluttet. 

Regnskapet for 2007 er det derfor disponert kr 91.000, men det er fordelt 28.200 som føres i 

regnskapet for 2008.  

 



Tabellen viser tildelte midler fordelt på halvår og lokallag: 

  H2006 V2007 H2007 V2008 SUM 

DIS- BU 10 000      10 000 

DIS- FI   20 000    20 000 

DIS- HA   15 000    15 000 

DIS- HE   10 000    10 000 

DIS- MR 32 000 25 000 14 200  71 200 

DIS- NT 15 000      15 000 

DIS- SF 10 000      10 000 

DIS- ST 21 000      21 000 

DIS- TE   5 000    5 000 

DIS- VA     14 000  14 000 

DIS- ØF 12 000 16 000    28 000 

  100 000 91 000 28 200   219 200 

 

ARKIVORDNING I DIS-NORGE OG LOKALLAG 

Styret har tilskrevet samtlige lokallag og bedt om tilbakemeldinger på hvordan arkiveringen 

skjer lokalt. Responsen har ikke vært overveldende. Styret har vedtatt å overføre eget 

materiale til Riksarkivet. Lokallagene kan tilslutte seg denne ordningen. 

 

NYHETSPOLICY 

For å sikre jevnlig utlegging av nyheter på vår hjemmesides ”Hovedside” og for å fastslå 

hvilke typer nyheter som er egnet for utlegging, vedtok styret en policy for dette (vedlegg 2) 

 

INNKJØP AV KUNSTVERK 

Styret vedtok å kjøpe inn fotokunst fra Ann-Carin Bøyesen (DIS-ST). Kunsten skal brukes 

som gaver til for eksempel foredragsholdere. Rettigheter til bruk av motivet som 

kort/takkekort er også kjøpt.  

 

Det første bildet ble tildelt Riksarkivet som markering av at de skannede kirkebøkene ble 

ferdigstilt rett før jul 2007. 

 

ORDBOK FOR SYKDOMMER 

Tone Hotvedt fremmet et forslag for styret om å utvikle en webbasert ordbok om sykdommer. 

Styret sluttet seg til forslaget og ga fullmakt til at det kan knyttes medisinsk ekspertise til 

prosjektet. 

 

SLEKTSFORSKNING SOM STUDIEEMNE 

Høgskolen i Volda har ambisjoner om å tilby et studieemne i slektsforskning fra høsten 2008. 

I 2007 ble DIS-Norge kontaktet for å diskutere et mulig samarbeid om planleggingen og 

gjennomføringen av studieemnet.  

 

Knut Bryn har vært DIS-Norges kontaktperson. Studieemnet blir nettbasert og bør være 

aktuelt for medlemmer av DIS-Norge. Det går mot en oppdeling i to enheter som hver gir 7,5 

studiepoeng. 

 

 

ADHOC UTVALG NEDSATT AV STYRET I PERIODEN 

SVENSKE SLEKTSFORSKERDAGER 



Det er satt ned et utvalg for å se på DIS-Norges videre deltakelse på Svenske 

slektsforskerdager.   

 

Utvalget har denne sammensetningen: 

Liv Skramstad, DIS-MR, leder 

Willy Fredriksen, DIS-VF 

Lillian Kristiansen, DIS-HE 

Tore Kristiansen, DIS-MR 

Torill Johnsen DIS-OA 

 

SLEKTSFORSKERDAGENE 

Et utvalg ser på Slektsforskerdagen i årene framover. Første oppgave var å definere tema for 

perioden fram til 2010, dernest skal utvalget vurdere og avklare forventninger mellom sentralt 

og lokalt ledd for gjennomføring av Slektsforskerdagen. 

 

Utvalget har denne sammensetningen: 

Knut Bryn, DIS-BU, leder,  

Oddvar Lilleås, DIS-RO 

Torill Aasegg, DIS-ST 

Laila Christiansen, DIS-OA  

Liv Skramstad, DIS-MR 

 

Utvalget har avlevert sin første delinnstilling. Dette omhandlet fastsetting av tema for 

Slektsforskerdagene fram til 2010. 

 

TILLITSMANNSSKOLERING 

For å styrke tillitsmannsopplæringen er det satt ned et utvalg for å vurdere kursing av 

tillitsvalgte i lokallagene. I tillegg skal utvalgsmedlemmer bistå ved gjennomføringen av 

kursene. 

 

I utvalget er følgende med: 

Knut Bryn, DIS-BU, leder 

Bernt Bull, DIS-OA 

Jan Solberg, DIS-ØF 

Jonny Lyngstad, DIS-MR 

Åse Wethal Holen, DIS-OA 

 

Utvalget laget rammene for et kursopplegg for skolering av styrene i lokallaga. 

Forutsetningen er at 3-4 lokallag samles med alle sine styremedlemmer. Det ble i mars 2007 

arrangert et prøvekurs for lokallagene i Sør- og Nord- Trøndelag. 

 

 

REGNSKAP OG BUDSJETT 

Regnskapstall er presentert i egen dokumentasjon for årene 2006 og 2007. I samme oppsett er 

forslag til budsjett for 2008 og 2009 tatt inn. 

 



De største avvikene mellom regnskap og budsjett var i 2006: 

Merinntekter (inntekter og netto kjøp/salg) + 20.000,- 

Mindreforbruk på personalkostnader + 46.000,- 

Mindreforbruk på inventar/data + 20.000,- 

Høyere renteinntekter (netto rente) + 41.000,- 

Merforbruk på Slekt og data - 47.000,- 

Mindreforbruk internettutvalg + 58.000,- 

Sum + 138.000,- 

 

REGNSKAP 2007 

Årsresultat 2007 (før overføringer/disponeringer) - 56.291,22 

  

Overføringer/disponeringer 2007  

Overføring fra aktivitetsfond for lokallag (”inntekt”) + 91.000,00 

Foreløpig ”overskudd” + 34.708,78  

  

Disponeres gjennom at overskuddet tillegges foreningskapital - 34.708,78 

 

De viktigste årsakene til overskuddet i 2007 på i overkant av kr 34.000,- var at 

renteinntektene ble høyere enn forutsatt, og at kostnadene til Slekt og data ble lavere enn 

forutsatt. Kjøp av ny server var ikke budsjettert, og ga en merkostnad i forhold til budsjettet.  

 

GJELD TIL LOKALLAG/LIKVIDITETSPLASSERING 

Lokallagene har siden 1. juli 2002 hatt et tilbud om å plassere sin overskuddslikviditet hos 

DIS-Norge til en gunstig rente. De aller fleste lokallagene har valgt å benytte seg av denne 

ordningen (note 8 i regnskapet). Bakgrunnen for at lokallagene tilbys denne 

plasseringsmuligheten, er at de fleste lokallag har overskuddslikviditet. Ved at flere lag 

plasserer denne sentralt er DIS-Norge i stand til å oppnå høyere rente på et større beløp enn 

hva de fleste lokallag kan klare hver for seg. 

 

EN KORTFATTET ANALYSE AV REGNSKAPET 2006 OG 2007 

DIS-Norge er svært avhengig av medlemskontingenten 
Medlemskontingenten er kr 300,- pr. medlem, som fordeles med kr 200,- til DIS-Norge og kr 

100,- til et lokallag. Medlemskontingenten til utenlandske medlemmer går i sin helhet til DIS-

Norge. DIS-Norges andel av medlemskontingenten i 2006 var kr 1.609.716,- og kr 

1.651.487,- i 2007. 

 

Ved en analyse av salgsinntektene er det viktig å korrigere inntektene for innkjøpskostnaden 

og porto ved utsendelse slik at det er dekningsbidraget (fortjenesten) på de solgte artiklene det 

blir satt fokus på. Fortjenesten på salg av bøker og andre salgsartikler (lønnskostnader ikke 

tatt med) var ut i fra regnskapstallene ca kr 6.000,- i 2006 og ca kr 22.000,- i 2007.  

 

Annonseinntektene fra bladet Slekt og data var kr 22.500,- i 2006 og kr 15.000,- i 2007. I 

andre inntekter inngår bl.a. utleie av serverplass til NLI med kr 10.000,- i 2006 og 12.400,- i 

2007.  

 

Blant det som er regnskapsført under andre inntekter er fordeling av kostnader vedrørende 

tillitsmannskonferansen 2007. Det er utfakturert/fordelt ca 50.000,- internt i DIS som er ført 

under andre inntekter. Dette er ikke reelle inntekter og må holdes utenfor en analyse av 

inntektene til DIS-Norge. 



 

Medlemskontingenten utgjør i 2006 ca 97,4 % og i 2007 ca 96,9 % av nettoinntektene til DIS-

Norge. Dette viser at DIS-Norge i dag er svært avhengig av medlemskontingenten for å 

opprettholde budsjettet/aktiviteten og servicenivået på dagens nivå.  

 

DIS-Norge har stor andel av ”faste kostnader” 
DIS-Norge har mange ”faste kostnader” som på kort sikt er uavhengig av aktivitet og antall 

medlemmer. Dette gjelder for eksempel (listen er ikke uttømmende): 

 

”Faste kostnader” 2006 2007 

Lønn kontoret 398.509 410.227 

Husværekostnader 77.184 87.127 

Internettkostnader 79.612 110.189 

Slekt &data 364.842 322.515 

Regnskap/revisjon 57.428 51.743 

Sum 977.575 981.801 

 

Tabellen ovenfor viser at de ”faste kostnadene” utgjør ca 57 % og 58 % av netto inntekter i 

DIS-Norge i 2006 og 2007. Kostnader med å arrangere tillitsmannskonferanse eller landsmøte 

bør også regnes med blant de faste kostnadene. Kostnaden for disse hvert år kommer i 

overkant av kr 150.000,-. Dette betyr at de ”faste kostnadene” utgjør ca 66-68% av 

nettoinntektene til DIS-Norge. Det er i oversikten ovenfor ikke tatt med løpende 

driftskostnader til kontoret (telefon, kontorrekvisita osv) og kostnader til styremøter. Regnes 

kostnader til drift av kontoret og styremøter med i de faste kostnadene, bruker DIS-Norge i 

dag trolig i overkant av 160 kroner av de 200 kronene de mottar for et medlemskap til 

kostnader det er vanskelig å gjøre noe med.  

 

Dette gir med dagens medlemstall og ensidige finansiering av virksomheten, lite 

handlingsrom for faglig aktivitet i AUer/prosjekter, faglige utvalg eller til ulike tiltak som kan 

profilere DIS både sentralt og lokalt. 

 

Oppsummering 
DIS-Norge i dag er svært avhengig av medlemskontingenten for å opprettholde 

budsjettet/aktiviteten og servicenivået på dagens nivå. Den høye andelen av ”faste kostnader” 

gjør at DIS-Norge er svært sårbar for negative endringer i medlemsmassen.  

 

NOEN KOMMENTARER TIL BUDSJETT 2008 OG 2009 

Budsjettet for 2008 og 2009 tar utgangspunkt i 8.500 og 8.700 betalende medlemmer. 

Medlemskontingenten beholdes i budsjettperioden på kr 300,- som i dag, og den fordeles som 

tidligere år med kr 200,- til DIS-Norge mens kr 100,- går til lokallaget. 

 

Det budsjetteres med kr 30.000,- i annonseinntekter i 2008 og kr 50.000,- i 2009. 

Annonseinntektene vil i første omgang være knyttet til Slekt og data, men også nettannonser 

og annonseplass i tilknytting til arrangement og publikasjoner kan være aktuelle inntektskilder 

fra 2009. 

 

I 2009 budsjetteres det med kr 50.000,- i ulike tilskudd til DIS-Norge. DIS-Norge må få en 

mer robust finansiering og må bli langt bedre til å søke alternative finansieringskilder i de 

kommende år.  

 



Det budsjetteres med kr 30.000,- i 2008 og kr 35.000,- i 2009 i refusjon av lønnskostnader fra 

DIS Oslo og Akershus. 

 

DIS-Norge flyttet inn nye kontorlokaler i Lakkegata 21 høsten 2007. Lokalene deles med 

NSF og DIS-Oslo/Akershus, og hver av samarbeidspartnerne betaler 1/3 av 

husværekostnadene. Husleiekostnadene vil på budsjettet for 2008 og 2009 øke noe i forhold 

til tidligere år. 

 

Ny kontorleder vil være på plass senest høsten 2008. I budsjettet er det lagt inn lønnsmidler 

for ny kontorleder i 80 % stilling fra 01. september 2008. Antall årsverk ved kontoret vil da 

være 1,4 hvorav 0,1 årsverk refunderes fra DIS Oslo/Akershus. Dette representerer en netto 

økning på 0,2 årsverk i forhold til 2006 og store deler av 2007. Økningen på 0,2 årsverk 

forutsettes finansiert ved at ny kontorleder aktivt bidrar til å finne alternative 

finansieringskilder som vil gi en mer robust finansiering av driften. Inntil ny kontorleder er på 

plass, økes stillingsandelen til konsulenten midlertidig, og det budsjetteres i tillegg med noe 

innleie av arbeidskraft. 

 

Styret har som en konsekvens av strategiarbeidet omorganisert enkelte av aktivitetene i de 

tidligere AUene til prosjekter og faglige utvalg. Følgende kostnader som tidligere ble 

budsjettert og regnskapsført under AUene er i budsjettet for 2008 og 2009 lagt inn under drift 

av kontoret/administrasjon: 

 Drift av serveren    

 Slekt og data   

 Støtte til slektsforskerdagen 

 

Det er i budsjettet for 2008 satt av kr 353.000,- til prosjekter og faglige utvalg, og i 2009 er 

det satt av kr 197.188,- til tilsvarende formål. I 2008 delfinansieres kr 138.000 gjennom bruk 

av fond for tillitsmannskurs og kr 60.000,- gjennom fond for kilderegistrering. I 2009 

finansieres kr 32.188 gjennom fond for kilderegistrering. I tillegg budsjetteres det med kr 

120.000,- i 2008 og kr 82.826,- i 2009 fra aktivitetsfond for lokallag for å finansiere 

utdelinger etter søknad fra fondet. 

 

 

DIS-NORGES DELTAGELSE PÅ EKSTERNE TILTAK 

AKTIVITETER OG REPRESENTASJON 2006 

Møte om ”Kulturminnedagen 2009” med Norges kulturvernforbund 18. mars 2006; Knut 

Bryn  

Årsmøtet i Norges Kulturvernforbund; Bjørn Terje Schou (DIS-SA) 

Årsmøtet i Folkekulturforbundet;  Jan M. Keus (DIS-OA) 

Svenske slektsforskerdager og NORDGENmøte i Stockholm; Torill Johnsen og Jan Eri 

Sammenslutningen af Slæktshistoriske Foreninger – slektshelg og markering av 25 år; Torill 

Johnsen 

 

AKTIVITETER OG REPRESENTASJON 2007 

Årsmøtet i Norges Kulturvernforbund; Knut Bryn 

Årsmøtet i Folkekulturforbundet; Inger Kvenodd representerte oss på møtet 21. Mai. 

Topplederkonferansen i FrivillighetNorge; Torill Johnsen og Åse W. Holen 

Møte om Kulturminneåret 2009; Torill Johnsen og Åse W Holen 

Møte om nytt studium ”Ledelse og organisering av frivillige organisasjoner”; Knut Bryn 

NORDGEN møte i Käpylä, Finland; Torill Johnsen og Jan Eri 



NLI/seminar og arbeidsgruppe; Torill Johnsen 

Svenske sleketsforskerdager i Halmstad; Liv Skramstad 

 

 

LANDSMØTER OG TILLITSMANNSKONFERANSER 

LANDSMØTET 

Foreningens 13. landsmøte ble avholdt på Stjørdal 23. april 2006.  

 

TILLITSMANNSKONFERANSEN 2006 

Det ble arrangert tillitsmannskonferanse i tilknytning til landsmøtet. Denne var lagt til 

Stjørdal 22. og 23. april 2006. 

 

Det var presentasjon av DIS-ST og DIS-NT, gravminner, multimedia og slektsforskerdagen. 

Det ble orientert om arbeidet med lokale grupper i DIS-MR. Maria Press holdt et foredrag om 

folkevandringen mellom Norge og Sverige. 

 

TILLITSMANNSKONFERANSEN 2007 

Helgen 28.-29. april 2007 arrangerte styret en tillitsmannskonferanse på Lørenskog i 

Akershus. Det ble orientert om styrets strategiarbeid gjennom innledninger av Arne 

Langeland og Torill Johnsen. DIStreff ble kort presentert av Rolf Holte. Knut Bryn og Liv 

Skramstad innledet til diskusjon om felles tema for slektsforskerdagen. Per Olav Torgnesskar. 

snakket om "Gamle foto i offentlige arkiver." 

 

Sammen med denne konferansen ble det arrangert kurs for AU Internett og for AU DIStreff.  

 

Ola Alsvik kåserte om Lørenskog for alle deltakerne. Finn Holdens foredrag om hvordan lage 

slektsbok var også et tilbud for alle. 

 

 

SLEKTSFORSKERDAGEN 

Slektsforskerdagen ble arrangert siste lørdag i oktober, 32 steder i 2006 og 35 steder i 2007. 

Under tillitsmannskonferansen 2007 ble det diskutert felles tema og felles opptreden under 

slektsforskerdagen samme år. I år var det for første gang et felles tema for alle 

Slektsforskningsdagene i hele landet: Hva gjør vi med våre gamle familiebilder? 

 

 

SAMARBEIDSPARTNERE 

Det har vært flere samarbeidsmøter med Norsk Slektshistorisk forening. Etter innflyttingen i 

Lakkegata har det vært kontormøter mellom de ansatte og de to lederne, for å gjennomgå 

praktiske spørsmål.  

 

Kontaktmøtene med Riksarkivaren er videreført. Leder har vært invitert til arrangement ved 

Riksarkivet. 

 

NORDGEN samarbeidet førte til at en Nordisk – ordbok ble ferdigstilt og lagt ut på nett fra 

julen 2007. 

 

OM FORENINGEN 

LOKALLAG 

DIS-Norge har 19 lokallag: 



 

DIS-Aust-Agder  

DIS-Buskerud  

DIS-Finnmark  

DIS-Haugaland 

DIS-Hedmark  

DIS-Hordaland  

DIS-Møre og Romsdal  

DIS-Nord-Trøndelag  

DIS-Oppland  

DIS-Oslo/Akershus  

DIS-Rogaland  

DIS-Salten Slektshistorielag 

DIS-Sogn og Fjordane  

DIS-Sør-Trøndelag  

DIS-Telemark  

DIS-Troms  

DIS-Vest-Agder  

DIS-Vestfold  

DIS-Østfold  

 

LOKALE GRUPPER 

Mange lokallag har etter hvert etablert lokale grupper. Ved utgangen av 2007 var følgende 

lokale grupper i virksomhet: 

 

Lokallag Gruppe 

DIS-Aust-Agder   

DIS-Buskerud  Drammen 

Kongsberg  

Hønefoss 

DIS-Finnmark   

DIS-Haugaland Sunnhordland 

DIS-Hedmark   

DIS-Hordaland  Kvinnherad 

DIS-Møre og Romsdal  Averøy 

Aukra 

Giske/Valderøy 

Haram 

Kristiansund 

Molde 

Rauma 

Smøla 

Sunndal 

Ørskog/Vestnes 

Ålesund/Sula 

DIS-Nord-Trøndelag  Stjørdal 

DIS-Oppland   

DIS-Oslo/Akershus  Øvre Romerike 

DIS-Rogaland   

DIS-Salten Slektshistorielag  

DIS-Sogn og Fjordane   

DIS-Sør-Trøndelag  Trollheimen 

Austrått 

Sør-Fosen 

Røros 

Orkdal 

Gauldal 

DIS-Telemark  Tinn 



DIS-Troms  Midt-Troms 

Nord-Troms 

DIS-Vest-Agder   

DIS-Vestfold  Sandefjord 

DIS-Østfold   

 

MEDLEMSUTVIKLINGEN 

Denne tabellen viser ulike medlemskategorier og utviklingen siden 1999: 

 

År  Betalende 

medlemmer 

Tilvekst Betalende 

abonnenter 

Bytte- 

abonnenter 

1999  5367 1038   

2000  6334 967 113  

2001  6480 146 57 61 

2002  6940 460 48 63 

2003  7257 317 60 65 

2004 7405 148 57 65 

2005 7759 354 75 63 

2006 8088 329 69 69 

2007 8231 143 68 68 

 

Her er en grafisk framstilling i utviklingen av antall medlemmer: 

 

 
 

Denne grafen viser den årlige tilveksten av medlemmer: 

 



 
 

Medlemstallene er oppgitt pr. 31. desember hvert år. 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 – røde tall viser færre medlemmer enn året før, mens blå tall viser vekst i 

forhold til foregående år:  

 

Lokallag  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

DIS-Aust-Agder  174 165 156 171 180 179 

DIS-Buskerud  263 282 300 344 387 409 

DIS-Finnmark  73 71 70 76 76 84 

DIS-Haugaland 200 215 221 234 253 259 

DIS-Hedmark  182 212 229 235 252 265 

DIS-Hordaland  610 637 614 619 645 616 

DIS-Møre og Romsdal  449 440 407 427 459 500 

DIS-Nord-Trøndelag  187 209 202 219 226 223 

DIS-Oppland  161 175 184 189 207 215 

DIS-Oslo/Akershus  1591 1672 1692 1789 1841 1875 

DIS-Rogaland  473 481 479 499 501 492 

DIS-Salten Slektshist.  519 535 517 552 572 581 

DIS-Sogn og Fjordane  120 132 122 137 148 144 

DIS-Sør-Trøndelag  491 563 602 640 672 679 

DIS-Telemark  181 184 191 197 194 203 

DIS-Troms  197 222 224 226 228 230 

DIS-Vest-Agder  200 207 213 230 230 231 

DIS-Vestfold  369 394 431 448 452 489 

DIS-Østfold  326 363 387 412 433 434 

Medl. bosatt i utlandet  174 98 164 115 132 123 

Totalt  6940 7257 7405 7759 8088 8231 

 



Her ser vi grafisk framstilling av medlemstallet i de respektive lokallagene: 

 
 

Medlemstallet har vokst noe de siste årene. Men styret har vært bekymret over at det ser ut til 

å være stor gjennomtrekk av medlemmer. Dette er noe som har blitt vektlagt som tema i 

tillitsmannsopplæringen. 

 

MEDLEMSTILBUD 

Det er i perioden utarbeidet et hefte om tilbudene som ble brukt under Slektsforskerdagen 

2007. 

 

Telenoravtalen har vært gjenstand for justering. De øvrige medlemstilbudene er fornyet og 

supplert. Nye tilbud har vært boken ”Superoldemora”, ny utgave av ”Våre røtter” og dansk 

manual til Brothers Keeper. 

 

 

AKTIVITETSUTVALGENE 

I denne perioden har følgende aktivitetsutvalg vært i funksjon: 

1. Lokallag; leder Liv Skramstad (DIS-MR) 

2. Slekt og Data; redaktør Tone Moseid (DIS-OA) 

3. Internett; leder Jan Eri (DIS-OA) 



4. DIStreff; leder Rolf B Holte (DIS SA) 

5. Slektsprogrammer; leder Ole Bjørn Darrud (DIS-BU) 

6. Multimedia; leder Arne Langeland (DIS-HO) 

7. Slektsfaglig veiledning; leder Vidar Øverli (DIS-RO) 

8. Kilderegistrering; leder Lars Nygaard (DIS-OA) 

9. Kursvirksomhet; leder Knut Bryn (DIS-BU) 

 
 

RAPPORTER FRA AKTIVITETSUTVALGENE 

Disse rapportene er skrevet av de respektive utvalgslederne og framstiller virksomheten sett 

fra de forskjellige aktivitetsutvalgenes synspunkt. 

 

DISTREFF 

Utvalgets sammensetning:  

Rolf Holte, DIS-SA, leder 

Alf Christophersen, DIS-AA 

Tharald Moen, DIS-AA 

Johnny Berild, DIS-MR 

Marianne Sulesund, DIS-MR 

Styrekontakt Inger Kvenodd, DIS-TE 

 

Siden oppstart med søk på internett i 2000 har det blitt foretatt 3,7 millioner søk. Vi har notert 

ny rekord med 739.207 søk i år. Antall rader i databasen er 8 606 118. Dette er en økning på 

ca 845 tusen. Totalt er det 1 582 betalende bidragsytere som tilsier at 19% av de betalende 

medlemmene har bidratt, noe som er svært nært målsettingen om 20% deltagelse. De 

lokallagene som har klart 20% er Oslo/Akershus, Rogaland, Sør-Trøndelag, Telemark, 

Vestfold og Østfold.  

 

Det ble i år arrangert en tillitsmannskonferanse hvor faddere fra hele landet deltok. Utvalget 

har vært til stede på Svenske slektsforskerdager. Det har også vært avholdt ett arbeidsmøte på 

høsten 2007. 

 

Søkemotoren på internett er blitt endret med funksjonalitet for å vise anekart i 3 ledd. 

Verktøyene for å behandle data er oppgradert til nyere versjoner. (DB2005/Gedtreff).  

Gedtreff v 3 er lansert for bruk for alle i foreningen. 

 

INTERNETT 

Utvalgets sammensetning: 

Jan Eri, DIS-OA, leder 

Einar Balle, DIS-HA 

Anne Mette Bjørgan, DIS-OA 

Alf Christophersen, DIS-AA 

Helge Haugland, DIS-OA 

Lars Nygaard, DIS-OA 

styreansvarlig Espen Berg, DIS-ST 

 

Andre viktige bidragsytere til AUets virksomheter er OP’ene på DISchat og moderatorene i 

Slektsforum (Vedlegg 3). 

 



Web-tjenester 
Nye tjenester i denne perioden inkluderer bl.a. interaktive sider for AU for slektsprogrammer 

lansert mars 2006 (senere nedlagt sammen med dette AUets testvirksomhet). Søkbar indeks til 

Våre falne basert på bidrag fra Trygve Stokkan. Kilder fra bl.a. Gjøvik og Toten 

slektshistorielag og mulighet for søking også i passordbeskyttet innhold som Slekt og Data på 

www.disnorge.no. Eksisterende tjenester har blitt videreutviklet, bl.a. ble ny versjon av 

administrasjonsvertøyet DISadmin lansert i mai 2006. Forumet Slektsforum nådde 31. 

desember 2007 ca 218.000 innlegg og 6.800 registrerte brukere. Web-publiseringssystemet 

Arkiweb benyttes, etter forbedringer og kurs gjennomført 28. april 2007, av 8 lokallag i tillegg 

til DIS-Norge, og ytterligere 7 har begynt overflytting til Arkiweb. 

 

Drift 
Det fokuseres på sikkerhet og stabilitet rundt drift av foreningens Internettjener LinDIS. Siden 

juni 2006 har maskinen hatt døgnvakt 7 dager i uken med maksimalt 4 timers responstid ved 

avvik. Maskinen har utvist god stabilitet, bare avbrutt av større strømbrudd 28. og 30.april 

2007. Vår leverandør Linpro har beklaget det inntrufne og forsikret at tiltak for å forhindre 

gjentagelse er gjennomført. 

Generelt blir det gradvis større belastning på maskin og behov for mer diskplass, bl.a. grunnet 

de populære tjenestene Gravminner i Norge og Slektsforum. Maskinen byttes ut (til tredje 

generasjon DIS-tjener) og ny Linux-distribusjon, CentOS 5, som operativsystem rundt 

årsskiftet 2007/2008. 

 
Aktivitetsutvalget 
AUet har som vanlig avholdt to planleggingsmøter i året også i denne perioden. 

I november 2007 ble det installert et system for håndtering av feilrapporter og innspill, 

Mantis. Sammen med versjonskontrollsystemet Subversion letter dette samarbeidet i AUet. 

Utvikling og drift av tjenestene på DIS-Norges internettjener er basert på åpen kildekode. 

 

KILDEREGISTRERING 

Utvalgets sammensetning: 

Lars Nygaard, DIS-OA, leder 

Maya Lillemoen, DIS-BU 

Einar Aarsprog, DIS-ST 

Gunnar Borvik, DIS-RO 

Asle Jonassen, DIS-RO 

Finn Karlsen, DIS-ST 

Anne Marie Sandhaug, DIS-ØF 

Renathe-Johanne Wågenes, DIS-HO 

 

Kirkebokregistreringen 
2006 og 2007 har vært to helt forskjellige år for kirkebokregistreringen i regi av DIS-Norge. 

2006 var det resultatmessig beste året for aktiviteten så langt. Hele 216 ferdige filer med 

kirkeboksdata (inneholdende ca. 150.000 poster) registrert innenfor samarbeidsavtalen 

mellom DIS-Norge og Riksarkivaren ble oversendt Digitalarkivet for publisering dette året, 

en tredobling fra 2005. De mest produktive lokallagene var DIS-Rogaland og DIS-Sør-

Trøndelag, som bidro med hhv. 117 og 34 filer. Det store antallet filer i 2006 skyldtes i stor 

http://www.disnorge.no/


grad et skippertak i registreringsgruppene for å ferdigstille registreringer etter Standard 4G, 

siden Digitalarkivet hadde varslet at de ikke ville ta i mot slike filer etter 1. oktober 2006. 

 

Fra denne datoen må alle påbegynte registreringer konverteres til samsvar med den nye 

registreringsstandarden Kyrre (publisert 12.12.2005), og all nyregistrering også følge Kyrre. 

Begge deler er i DIS-Norge avhengig av en ny hovedversjon av registreringsprogrammet 

Augustus. Utviklingen av Augustus 2 startet i januar 2006, men har slitt med kapasitets-

problemer både hos utviklere og spesifiserere / testere, og er ved utgangen av 2007 ennå ikke 

ferdigstilt. Men det etter hvert svært store og kompliserte programmet, ble sendt ut til 

”betatest” hos reelle brukere den 13.11.2007. 2007 har således vært et venteår for 

kirkebokregistreringen, der bare et fåtall av registreringsgruppene har fortsatt å registrere etter 

Standard 4G med Augustus 1 i påvente av konvertering. Det satses på en ny giv med ny 

standard (Kyrre), nytt registreringsprogram (Augustus 2) og ny organisering (prosjekt) fra 

vinteren/våren 2008. 

 

Aktivitetsutvalget for kilderegistrering hadde et møte i mai 2006. 

 

Gravminner i Norge 
Prosjektgruppens sammensetning:  

Renathe-Johanne Waagenes, DIS-HO, prosjektleder 

Asle Jonassen, DIS-RO 

Einar Balle, DIS-HA 

Hans Ordin Østebø, DIS-HO 

 

Prosjektet Gravminner i Norge har hatt stor aktivitet de to seneste årene, og nettjenesten med 

samme navn er blitt en hovedattraksjon på DIS-Norges nettsted. Besøket ligger nå på ca. 

120.000 søk i uken. 

 

Antallet nye kirkegårder i databasen og antallet bilder av gravminner øker kontinuerlig. 

Mellom utgangen av 2005 og utgangen av 2007 økte antall personer i databasen til over det 

firedobbelte (fra 318 873 til 1 481 648), og antall bilder til nesten det femdobbelte (fra 95 619 

til 452 399). Det vil si at ca. 30 % av personene i databasen nå har bilder av gravminnet. I 

tillegg er det i tilknytning til tjenesten lagt inn bilder av 868 norske kirker og kapeller, pluss 

kirkebilder fra Buskerud og Hordaland, som ligger i en egen nettjeneste. 

 

Her er status for de 2 218 kirkegårdene i Norge per 31.12.2007:  

 1 132 (51 %) er registrert (inkludert) i Gravminner i Norge,  

 244 (11 %) er under registrering 

 842 (38 %) fortsatt gjenstår 

I tillegg er det fotografert, registrert og lagt inn minnesmerker fra 133 kommuner. 

 

Prosjektgruppen har hatt flere møter i 2006 og 2007, og i oktober 2007 var alle gravminne-

koordinatorene i lokallagene innkalt til seminar i Bergen. Dette ble en vellykket helg. 

Koordinatorene fikk opplæring, og det ble avklart hvordan det skal arbeides videre. 

 

KURSVIRKSOMHET 

Utvalgets sammensetning:   

Knut Bryn, DIS-BU, leder 

Jan Keus, DIS-OA 

Kristina Samsing, DIS-ØF 



 

Utvalget har hatt som ambisjon å bidra til utviklingsarbeid innen kurssektoren. Det er 

utarbeidet en mal for gjennomføring av delvis internettbaserte kurs. Det er søkt om VOX-

midler til gjennomføring av et pilotkurs etter denne malen, men dette har foreløpig ikke gitt 

noe resultat. Utvalget har videre deltatt i planlegging av et studieemne i slektsgransking 

(Høgskolen i Volda) og i et studium om ledelse og organisering av frivillige organisasjoner 

(Høgskolen i Akershus). 

 

Utvalgets viktigste aktivitet har vært å planlegge og organisere kurs for tillitsvalgte i DIS-

Norge.  

 

LOKALLAG 

Utvalgets sammensetning: 

Liv Skramstad, DIS-MR, leder 

Torill Aasegg, DIS-ST 

Dagfinn Andreassen, DIS-VA 

Dag Tore Edvardsen, DIS-HE 

Viggo Eide, DIS-SA 

Hilde Kvithyll Sjursen, DIS-HA  

 

MULTIMEDIA  

Utvalgets sammensetning:  

Arne Langeland, DIS-HO, leder 

Jan Eri, DIS-OA 

Bjørn Hamre, DIS-H 

Jarle Hannisdal, DIS-HO 

Magne Mæle, DIS-HO 

Bjørn Strøm, DIS-HO 

Greta Voigt Nesbø, DIS-HO 

Tore Vøien, DIS-OA  

 

Liv Marit Haakenstad har trukket seg pga stort arbeidspress. Odd-Arne Lindgren har avgått 

ved døden. 

 

Multimediautvalget har i all hovedsak konsentrert seg om å utarbeide en brukerhåndbok i 

”Hvordan lage slektsbok”. Utvalgets medlemmer i DIS-Hordaland har hatt ca 15 møter i løpet 

av 2006 - 2007, og de har knyttet til seg flere artikkelforfattere som de anser relevante for en 

slik håndbok. Utvalget har vært i kontakt med Koloritt forlag AS (Kolofon) for å få et 

innblikk i trykkeriprosessen og hva det vil koste foreningen å trykke opp håndboken for salg. 

Dessuten hva det vil koste den enkelte slektsforsker å få trykket sin egen bok. Fremdriften er 

som forventet langsom da de fleste bidragsytere må skrive i ledige stunder, men vi håper at 

innsamlingsarbeidet vil være ferdigstilt i løpet av 2008. Denne aktiviteten vil tidlig i 2008 bli 

omformulert til et prosjekt hvor en mer detaljert fremdriftsplan og et budsjettbehov vil 

fremkomme. 

 

Multimediautvalget har holdt flere foredrag i løpet av perioden. Følgende steder er besøkt: 

DIS-Haugaland-Sunnhordland (på Leirvik), DIS-Haugaland, DIS-Rogaland og DIS-

Oslo/Akershus. Dessuten ble det holdt foredrag på Tillitsmannskonferansen. 

 

SLEKT OG DATA 



Utvalgets sammensetning:  

Tone Moseid, DIS-OA, redaktør 

Marit Bødtker 

Finn Holden, DIS-OA 

Liv Marit Haakenstad, DIS-OP 

Jan M. Keus, DIS-OA 

Arnfinn Kjelland, DIS-MR 

Slekt og Data er fremdeles et av de viktigste tilbudene til medlemmene. Bladet kom i 2006 - 

2007 ut med 4 nummer pr år, det siste nummeret for 2007 ble noe forsinket. Opplaget har 

vært på mellom 8.500 og 8.800. Redaksjonskomiteen har hatt to møter i perioden. Hvert 

enkelt nummer har hatt et eget tema, samtidig som det også har vært presentert informasjon 

om og fra foreningen. Det har vært lagt vekt på et variert innhold, både faglig og tematisk. 

Over tid har det vist seg at det kommer inn svært få etterlysninger til Slekt og Data. 

Kostnadene til bladet dreier seg om rene produksjonskostnader: setting, trykking, adressering 

og utsending. Bidrag til bladet honoreres normalt ikke. Bladet inngår i en ordning med 

utveksling mellom de nordiske slektsforskerforeningene. 

 

SLEKTSFAGLIG VEILEDNING 

Utvalgets sammensetning:  

Vidar Øverlie, DIS-RO, leder 

Lars Løberg, DIS-OA 

Finn Holden, DIS-OA 

Norunn Klettum, DIS-OA 

Kjell Helge Moe, DIS-OP 

Knut Bryn, DIS-BU 

Styrerepresentant Greta Hysvær, DIS-OA 

 

Finn Holden har trukket seg i løpet av perioden og Tore Kristiansen, DIS-MR er kommet til.  

 

Aktivitetsutvalget for slektsfaglig veiledning har i perioden tatt opp mange nye aktiviteter. 

Hovedoppgavene har i perioden vært: 

 

 For nyinnmeldte medlemmer har det blitt etablert et tilbud om slektsfaglig veiledning via 

e-post for å komme lettere i gang med slektsforskning. Tiltaket startet opp og i mars 2007 

og ved utgangen av året hadde 44 medlemmer benyttet seg av tilbudet.    

 For å oppmuntre til publisering av medlemmenes slektsforskning har det blitt utarbeidet et 

forslag til DIS-Norges publikasjonspris. Forslaget var ved utgangen av 2007 til 

behandling i styret.  

 Tilbudet med ”ti tips” nettsider har blitt utvidet og omfatter nå også slektsforskning i 

Finland, Sverige og New Zealand. 

 Det har blitt etablert nye slektsfaglige tema grupper/nettverk innen bergverkslekter og 

genetisk genealogi. 

 Aktivitetsutvalget arbeider med å etablere tilbud til erfarne slektsforskere og et seminar 

om middelaldergenealogi er planlagt tidlig i 2008. Dette er et prosjekt i samarbeid med 

Norsk Slektshistorisk Forening.  

 For å legge forholdene bedre til rette for slektsfaglig veiledning i lokallagene har det blitt 

utarbeidet en oversikt over foredragsholdere som lokallagene kan benytte seg av. 



Oversikten er tilgjengelig i Idebanken. Aktivitetsutvalget arbeider også med en økonomisk 

støtteordning for ekstern slektsfaglig veiledning i lokallagene.  

 Aktivitetsutvalget har behandlet en del eksterne henvendelser som vist nedenfor, men har 

valgt å prioritere andre oppgaver. 

o En wiki-tjeneste for å lage et nasjonalt lokalhistorisk oppslagsverk i regi av Norsk 

lokalhistorisk institutt (NLI) 

o Registrering av innvandrere over Castle Garden i USA 

o Nytt verktøy for å konvertere en liturgisk dato til den gregorianske kalender 

o Forslag fra Rikshospitalets avdeling for medisinsk genetikk angående samarbeide 

om et prosjekt innen geografisk genetisk genealogi i Norge. Under behandlingen 

ble prosjektet skrinlagt av Rikshospitalet.  

 Aktivitetene i aktivitetsutvalget har vært basert på virksomhetsplanen for perioden. Etter 

oppfordringer på DISforum og DISdrift har medlemmene kommet med innspill til nye 

aktiviteter og noen av disse er innarbeidet i den foreslåtte virksomhetsplan for neste 

periode. Aktivitetsutvalget har blitt utvidet fra fem til sju medlemmer og dette har resultert 

i økt aktivitet. Det har i perioden vært avholdt 11 møter, de fleste telefonmøter. En 

sammenslåing av aktivitetsutvalget for slektsfaglig veiledning og aktivitetsutvalget for 

kurs har vært vurdert, men har blitt utsatt i påvente av styrets pågående strategiarbeid. 

 

SLEKTSPROGRAMMER 

Utvalget ble etter tilråding fra Ole Bjørn Darrud i praksis nedlagt ved utgangen av april 2007. 

Fra samme tidspunkt ble det iverksatt en ordning der programmer nå testes for at de har sikker 

import/eksport av GEDCOM. Hjemmesiden vår skal inneholde en oppdatert oversikt over 

hvilke program som har bestått denne testen. Det skal også vedlikeholdes en liste over 

program vi mener ikke bør brukes basert på GEDCOM testen. I tillegg skal hjemmesiden 

inneholde informasjon om hvordan brukere kan finne fram til sitt program ved egentesting av 

de som synes mest interessante. I tillegg ble det etablert en oversikt over hvilke brukergrupper 

som er i funksjon under de respektive lokallag. 

 

Etter dette har testgruppa bestått av Espen Berg, DIS-ST, og Rune Landsverk, DIS-AA. 

 

 

ÅRSRESULTAT OG DISPONERING AV RESULTATET 

DIS-Norges regnskap for 2006-2007 er presentert separat etter årsberetningen. Årsresultatet 

for 2006 viser et overskudd på kr 27.577,18 før overføringer og disponeringer. For 2007 er 

tilsvarende årsresultatet et underskudd på kr 56.291,-. 

 

REGNSKAP 2006  

Årsresultat 2006 (før overføringer/disponeringer) + 27.577,18 

  

Overføringer/disponeringer 2006  

Overføring fra fond data og kontor  + 2.850,00 

Overføring fra fond kilderegistrering  + 7.812,50 

Overføring fra aktivitetsfond for lokallag + 100.000,00 

Foreløpig ”overskudd” + 138.239,68 

  

Disponeres til fond for tillitsmannskurs  - 138.000,00 

Tillagt foreningskapital - 239,68 

 



Styret i DIS-Norge foreslår følgende disponeringer i 2006:   

 

1. kr 2.850 brukes fra fond data og kontorutstyr til å delfinansiere kjøp av en pc til 

kontoret.  Fond data og kontorutstyr tømmes og avsluttes ved denne disponeringen.  

 

2. kr 7.813,- brukes fra fond kilderegistrering til å finansiere en brosjyre om gravminne- 

og kilderegistrering. 

 

3. kr 100.000,- overføres fra aktivitetsfond for lokallag til å finansiere utdelinger fra 

fondet etter søknad.  

 

4. ”Overskuddet” på 138.239,68,- blir av styret forseslått disponert med kr 138.000,- til 

avsetning til et fond for å finansiere tillitsmannskursene i 2008, mens restbeløpet på kr 

239,68 blir tillagt foreningskapitalen. 

 

REGNSKAP 2007 

I 2007 foreslår styret at det overføres kr 91.000,- fra aktivitetsfond for lokallag til å finansiere 

utdelinger fra fondet etter søknad. ”Overskuddet” på kr 34.708,78,- blir av styret foreslått 

tillagt foreningskapitalen.  

 

 

FORTSATT DRIFT 

Ved avslutning 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 ulykker som har rammet ansatte eller skader på 

foreningens utstyr. 

 

 

YTRE MILJØ 

Foreningens virksomhet beriker det ytre miljø. 

 

Oslo, 09.02.2008  



 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 1 

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSFONDET 

  

Hvem kan søke, søknadsfrist,  hvem tildeler midler og klageadgang  
Det er lokallagene i DIS-Norge som kan søke om midler fra aktivitetsfondet. Tildelte midler 

regnskapsføres i lokallagets regnskap.  

   

Søknad om tildeling av midler fra aktivitetsfondet skal fremmes skriftlig til 

Forretningsutvalget (FU) ved leder av DIS-Norge. Midler tildeles to (2) ganger i året og 

søknadsfristene er 15. april og 15. oktober.  

   
Det er Forretningsutvalget (FU) som behandler søknadene om tilskudd og tildeler midler fra 

aktivitetsfondet på vegne av Styret i DIS-Norge. Søknadene behandles på 

Forretningsutvalgets møter.  

   

Forretningsutvalget kan etter søknad fordele ut inntil ¼ av aktivitetsfondet andre halvår 2007.  

   

Klage på vedtak om tilskudd gitt av Forretningsutvalget kan skriftlig fremmes til styret i DIS-

Norge. Klagen må være begrunnet og vil bli behandlet i første styremøte etter mottatt klage.  

   

Regler for tildeling av midler:  
Lokallag kan søke om midler fra aktivitetsfondet til nye tiltak.  

   

Det kan søkes om midler fra fondet til følgende tiltak:  

-         medlemsverving  

-         ny lokal ”knoppskyting” (lokal gruppe)  

-         gravminneregistrering  

-         annen kilderegistrering  

-         kursvirksomhet  

   

Det er en forutsetning at tiltakene det søkes om midler til er forankret i DIS-Norges 

overordnede mål og virksomhetsplan samt i lokallagets egen virksomhetsplan.  

   

Søknader om kurs må inneholde informasjon om hvor mye det er søkt om støtte fra 

Folkekulturforbundet. Det forutsettes at kurs som arrangeres for medlemmene, har en 

kursavgift som står i et rimelig forhold til kursenes omfang.  Kurs som er åpne for ikke-

medlemmer, sal ha en høyere kursavgift for disse. 

   

Søknaden skal leveres elektronisk på fastsatt søknadsskjema. Søknaden skal inneholde:  

-         mål og forventet resultat av tiltaket det søkes for  

-         forventet/budsjetterte totale kostnader for tiltaket og hvordan dette tenkes finansiert (dvs. 

hvor mye lokallaget selv er i stand til å dekke over sine egne midler eller som kan skaffes fra 



eksterne kilder, og hvor mye det søkes om fra aktivitetsfondet)  

-         kontonummer et eventuelt tilskudd skal overføres til  

   

Det kreves at lokallaget gir styret i DIS-Norge ved Forretningsutvalget en kortfattet skriftlig 

tilbakemelding på resultatet av tiltaket det ble søkt om midler til. Det vil ikke bli gitt støtte til 

et nytt tiltak før skriftlig tilbakemelding fra forrige tiltak er gitt.  

   

Minstebeløp det kan søkes om er kr 5.000,-.Ved tildeling av midler fra aktivitetsfondet, dettes 

en øvre grense for tildelinger til ett og samme lokallag på 25% av totalrammen for den 

aktuelle tildelingen. 

   

Reglene for tildeling og bruk av aktivitetsfondet evalueres hvert år i tilknytting til landsmøter 

og tillitsmannskonferanser i DIS-Norge.   

 

VEDLEGG 2 

NYHETSPOLICY 

 

Rettningslinjer for nyhetssidene: 

1. DIS-Norges nyhetsside må profileres som en nyhetsside for slektsforskere 

2. Nyhetssiden skal inneholde minst en nyhet hver uke, helst oftere 

3. Standard for hvor lenge en nyhet skal være aktiv endres fra 1 til 3 måneder. 

4. Enhver nyhet bør være med bilde. 

5. Nyheter er alle oppslag som: 

a. er nyheter om DIS-Norges egne aktiviteter 

b. aktiviteter i lokallag og grupper (det må jobbes med å få fram flere slike innslag) 

c. innslag om våre ressurser/tjenester og hvordan de kan brukes, gjerne gode historier 

(Gravminner, Slekstforskerbasen, DIStreff, GenRes og andre ting fra DN-web) 

d. klipp fra og/eller henvisning til diskusjoner/oppslag der DIS-Norge er en aktør 

eller omtales 

e. om digitaliserte kilder for slektsforskeren 

f. om litteratur for slektsforskeren, spesielt med vekt på digitaliserte tilbud 

g. tips/ideer/småstoff (Nytt fra arkivene, tips om gode nettsider, m.m.) 

h. nyheter om/fra samarbeidspartnere/nærstående som NSF, Slekt.no, 

Folkekulturforbundet mm 

i. nyheter om/fra Nordiske land – søsterorganisasjoner 

j. nyheter om USA – organisasjonsrelatert og forsking generelt 

k. Hva med nyheter fra Genline, Ancestry og tilsvarende???? 

6. Kontoret er ansvarlig for drift av nyhetssiden etter de retningslinjer styret vedtar. 

7. Ved utlegging av nyheter vurderes det om nyhetsoppslaget i større grad bør vise til en 

lengre og mer utfyllende tekst som legges på et egnet sted på hjemmesiden vår. 
 

 

 

VEDLEGG 3 

OP PÅ CHAT 

Torill Aasegg, DIS ST 

Laila Christiansen, DIS OA 

Jan Eri, DIS OA 

Helge Haugland,DIS OA 

Liv Ofsdal, DIS VF/kontoret 



Anne-Lise Skillinghaug, DIS VF 

Liv Skramstad, DIS MR  

 

MODERATORER PÅ SLEKTSFORUM 

Her følger en opplisting av samtlige moderatorer på slektsforum sortert etter forumets 

inndeling. 

Etterlysninger  
Akershus 

 
Laila N. Christiansen, DIS-OA 

Torill Johnsen, DIS OA 
Aust-Agder Rune Landsverk, DIS-AA 

Buskerud Steinar Winnem, DIS-BU 

Finnmark Rune Landsverk, DIS-AA 

Hedmark Lillian Kristiansen, DIS-HE 

Hordaland Hans Ordin Østebø, DIS-HO 

Møre og Romsdal Ingmar Seth DIS-MR 

Tore Kristiansen DIS-MR 

Marianne Grønsberg, DIS-MR  

Viggo Eide, DIS-SA 

Nordland Viggo Eide, DIS-SA 

Gry Onarheim Dahlmo, DIS-OP 

Nord-Trøndelag Viggo Eide, DIS-SA 

Torill Aasegg, DIS-ST 

Oppland Gry Onarheim Dahlmo, DIS-OP 

Oslo Laila N. Christiansen, DIS-OA 

Rogaland Ket Henriksen, DIS-RO 

Hilde Sjursen, DIS-RO 

Sogn og Fjordane Jan Eri, DIS-OA 

Kjell Loen, DIS-SF 

Sør-Trøndelag Torill Aasegg, DIS-ST 

Ketil Hallgeir Figenschou, DIS-ST 

Viggo Eide, DIS-SA 

Torill Johnsen, DIS-OA 

Telemark Rune Landsverk, DIS-AA 

Troms Andreas Snildal, NSF 

Viggo Eide, DIS-SA 

Vest-Agder Rune Landsverk, DIS-AA 

Vestfold John Ludvigsen, DIS-VF 

Anne-Lise Skillinghaug, DIS-VF 

Østfold Liv Skramstad, DIS-MR 

  

Norge - ukjent fylke Jan Eri, DIS-OA 

Einar Balle, DIS-HA 

Hvor i Norge ligger stedet? Ingmar Seth, DIS-MR 

Jan Eri, DIS-OA 

Einar Balle, DIS-HA 

  

Slekter Tore H. Vigerust, DIS-OA 

Etniske minoriteter Andreas Snildal, NSF 

Emigrasjon og andre land Laila N. Christiansen, DIS-OA 



Jan Eri, DIS-OA 

Torill Johnsen, DIS-OA 

Vidar Øverli, DIS-RO 

Susann Sannefjäll, Sverige 

 

Slektsfaglige diskusjoner 
DIStreff: Alf Christophersen, DIS-AA 

Generelt: Jan Eri, DIS OA, Einar Balle, DIS-HA 

Kilder og metoder: Lars Løberg, DIS-OA 

Kilderegistrering: Lars Nygaard, DIS-OA 

Slektsprogrammer: Ole Bjørn Darrud, DIS-.BU, Liv Skramstad, DIS-MR 

Sett og hørt i media: Jan Eri, DIS-OA, Einar Balle, DIS-HA 

 

Nyhetsgrupper 
Jan Eri, DIS-OA, Einar Balle DIS-HA, Kjell Loen, DIS-SF 
Nyhetsgrupper har sitt opphav utenfor Slektsforum og kan ikke modereres på samme måte som vanlige fora  
 

Fora forbeholdt DIS-Norges medlemmer 
DIScafe: Anne Mette Bjørgan, DIS-OA 

DISforum: Anne Mette Bjørgan, DIS-OA  

DISdrift: Anne Mette Bjørgan, DIS-OA 

Slekt og Data: Tone Eli Moseid, DIS-OA 

 

Om Slektsforum 
Jan Eri, DIS-OA, Einar Balle, DIS-HA 

 

Kjøp og salg 
Jan Eri, DIS-OA, Einar Balle, DIS-HA, Viggo Eide, DIS-SA 

 

Lokale fora 
Jan Eri, DIS-OA, Einar Balle, DIS-HA 

 

Fora under utvikling/testing, ikke publisert 
Jan Eri, DIS-OA, Einar Balle, DIS-HA 
 


