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Oppsummering årene 2014 og 2015  

DIS-Norge, Slekt og Data har rundet 25 år, nå skal de 
neste 25 årene formes. Det er mye å glede seg over. 
 

I denne landsmøteperioden rundet DIS‐Norge, 

Slekt og Data (heretter benevnt DIS-Norge) 

25 år. Mye av det styret har arbeidet med, har 

dreid seg om å se framover, og å utforme 

strategier for hvordan de neste 25 årene i DIS‐

Norge skal se ut. Den skissen til strategisk plan 

som ble lagt fram av det forrige styret på 

landsmøtet i 2014, har dannet grunnlaget for 

dette arbeidet. Strategiens tre målområder har 

gitt styret en plattform å arbeide ut fra, enten det 

har dreid seg om organisasjonsutvikling og 

økonomi, produkt‐ og medlemsutvikling, eller 

synliggjøring og politikk. 

 

Rekruttering av ny og dyktig generalsekretær 

har kanskje vært noe av det viktigste styret 

gjorde i 2015. Dette har allerede resultert i at 

DIS‐Norge er en aktiv og synlig lobby‐

organisasjon innenfor kulturvernfeltet. I tillegg 

har vi også fått styrket kompetansen på kontoret 

med ny medarbeider med journalist‐ og 

informasjonskompetanse.  

 

Ansvarsfordelingen mellom styre og sekretariat 

er gjort tydeligere, blant annet gjennom den 

styreinstruksen som ble utarbeidet allerede i 

2014. Der defineres også arbeidsutvalgets rolle. 

Nå skal organisasjonen styrkes gjennom å få på 

plass også en bedre struktur for prosjekt‐ og 

arbeidsgrupper. 

 

Styrets største utfordring har vært å prioritere de 

viktigste tiltakene å jobbe med. Nye nettsider, ny 

serverløsning, ny grafisk profil, og ikke minst 

forslaget om å endre navn og formålsparagraf 

for DIS‐Norge er resultatet av disse 

prioriteringene. Utfordringen har også vært 

knyttet til å få et større økonomisk handlingsrom 

for slike endringer. Derfor har økonomiprosjektet 

vært et tema på de fleste styremøter i hele 

perioden. Ved å jobbe systematisk med 

budsjett‐ og regnskapsrutiner har styret nå et 

godt verktøy for økonomistyring. 

Styret har også lagt vekt på større åpenhet. 

Forslagskasse, hurtigreferat fra styremøtene, og 

det digitale nyhetsbrevet DIS‐posten er konkrete 

eksempler på dette. Vel så viktig har det vært å 

involvere de tillitsvalgte i prosesser underveis. 

Strategisk plan, økonomiprosjektet og utvikling 

av ny grafisk profil har derfor vært blant sakene 

som har blitt diskutert både på ledersamlingene 

og på tillitsvalgtkonferansen. Flere av de 

forslagene som styret nå legger fram for 

landsmøtet 2016, har vært ute på høring i 

distriktslagene, slik at vi kunne få verdifull 

tilbakemelding før det endelige forslaget ble 

utformet. Medlemsundersøkelsen vi fikk 

gjennomført i 2015 har også gitt oss viktig 

kunnskap, når framtida til DIS‐Norge skal 

formes. 

 

Det har vært mye å glede seg over i denne 

perioden. DIS-Norge har økt antall medlemmer, 

det er flere lokale grupper enn noensinne før, og 

vi kan telle svært mange kurs og arrangementer 

over hele landet. Et høyt aktivitetsnivå er et 

sunnhetstegn for en organisasjon som vår, og 

det er de mange aktive tillitsvalgte og 

medlemmer som har gjort denne økningen 

mulig.  

 

Viktige ressurser skapt av DIS‐Norge er også i 

vekst, gravminnebasen har nå rundet 100 

millioner søk. Samtidig utvikles det nye 

ressurser som skal komme medlemmene til 

gode, og som skal gjøre det enda mer attraktivt 

å være medlem av Norges største organisasjon 

for slektsforskere. 

 

 

 
 

 
 

Tone Moseid, styreleder 
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Samfunnsnytte 

DIS-Norges medlemmer bidrar sterkt til å bringe 
kunnskapen om vår fortid videre til nye generasjoner. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor er slektsforskning viktig? 

Slektsforskning er veien inn i vår egen historie. 

Kunnskapen om mennesker som levde før oss 

gir oss en verdifull innsikt i vår egen identitet og 

en bedre forståelse for dagens samfunn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samfunnsnytte 

Ti tusen slektsforskere jobber for å ta vare på 

nasjonens hukommelse. Våre medlemmer 

bevarer, dokumenterer og formidler slekts- og 

personhistorier. På den måten bidrar 

organisasjonen til å bringe kunnskapen om vår 

fortid videre til nye generasjoner.  

 

Medlemmene våre avlaster også de statlige 

arkivene med veiledning. De skanner og 

transkriberer kilder, og sørger for at person- og 

familiehistorier ikke går tapt. Sammen med de 

andre medlemsorganisasjonene i 

Kulturvernforbundet gjør vi en viktig jobb for å 

synliggjøre den immaterielle kulturarven og 

verdien denne har. 
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Om DIS-Norge  

DIS-Norge er Norges største organisasjon for alle som er 
interessert i person- og slektshistorie. 
 

Medlemsfordeler 

DIS-Norge skal tilrettelegge for å gjøre 

slektsforskning enklere for våre medlemmer. 

Organisasjonen tilbyr en rekke medlems- og 

kursaktiviteter, samt nyttige slektsrelaterte 

tjenester gjennom våre nettsider.  

 

Som medlem blir man en del av et stort faglig 

nettverk. Dette nettverket kjennetegnes av et 

høyt kunnskapsnivå og stor vilje til å hjelpe 

hverandre.  

 

Organisering og finansiering 

DIS-Norge ble stiftet 12. januar 1990 og 

markerte i 2015 sitt 25-års jubileum.  

 

DIS-Norge er en frivillig, ideell organisasjon med 

landsdekkende virksomhet, og har i dag 18 

distriktslag og 52 lokallag. Per 31. desember 

2015 hadde organisasjonen 10.770 medlemmer. 

 

Organisasjonen er organisert med distriktslag 

med egne valgte styrer, og lokale 

grupper direkte tilknyttet distriktslagene. Styret i 

DIS-Norge velges på landsmøtet annet hvert år. 

Styrevervet er ulønnet.  

 

DIS-Norge har over 350 tillitsvalgte, og 

hundrevis av frivillige. Disse legger ned en 

betydelig egeninnsats i organisasjonen. 

 

Organisasjonen har et sekretariat bemannet 

med tre personer fordelt på 2,2 årsverk. 

Sekretariatet holder til i Kulturvernets Hus midt i 

Oslo sentrum og er samlokalisert med flere 

andre kulturvernorganisasjoner.  

 

DIS-Norge finansieres gjennom en årlig 

medlemskontingent, hvorav 25 prosent blir 

overført til distriktslagene. Medlemskontingenten 

for ordinært medlemskap var 410 kroner i 2014 

og 450 kroner i 2015. Husstandsmedlemskap 

kostet 250 kroner. Organisasjonen mottar per 

31.12.2015 ingen statlig eller andre økonomiske 

tilskudd.  

 

Strategisk plan  

I strategisk plan for DIS-Norge 2015-2017 er 

følgende faglige målområder definert: 
 

1. Organisasjonsutvikling og økonomi:  
 

DIS-Norge skal være en transparent, tilpasset 
og effektiv organisasjon. Vi skal jobbe 
kontinuerlig for å utvikle og ytterligere forbedre 
oss.  
 

2. Produkt- og medlemsutvikling:  
 

DIS-Norge skal ha gode tilbud og aktiviteter som 
gjør at vi tiltrekker oss nye og beholder 
eksisterende medlemmer. 
 

3. Synliggjøring og politikk:  
 

DIS-Norge skal være synlige og godt 
gjenkjennelige i det offentlige rom, og ha tyngde 
og betydning i fagspørsmål innen 
slektsforskning. 

 

Samarbeidspartnere 

DIS-Norge er tilsluttet Norges kulturvern-

forbund, Frivillighet Norge og Studieforbundet 

kultur og tradisjon. Vi har et godt samarbeid med 

Riksarkivet, og samarbeider også med andre 

nordiske slektsorganisasjoner. DIS-Norge 

inngikk også i 2015 et samarbeid med Norske 

Kveners Forbund. DIS-Norge har samarbeidet 

med Norsk Slektshistorisk Forening og 

Landslaget for lokalhistorie i forbindelse med 

omorganiseringen i Riksarkivet og med felles 

lobbyarbeid overfor Stortinget. I styret for 

Studieforbundet Kultur og Tradisjon har DIS-

Norge vært representert ved Knut Bryn (tom. 

mai 2014) og Kjell Helge Moe (fra mai 2014). 
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Landsmøte, styret og utvalg 
 

 
Landsmøtet 2014 

Organisasjonens 17. landsmøte ble avholdt 26. og 

27. april 2014 på Letohallen Hotell i Eidsvoll. 

Forsamlingen representerte 73 stemmer, og i alt 

deltok 92 personer.  På landsmøtet ble Tone 

Moseid (DIS-Vestfold) valgt som ny styreleder. 

Torill Johnsen (DIS-O/A) ble takket av etter åtte års 

solid innsats for organisasjonen. 

 

Styrets sammensetning  

27.04.2014 – 31.12.2015: 

Tone Moseid (DIS-Vestfold), styreleder 

Morten Thorvaldsen (DIS-Vestfold), nestleder 

Per-Ove Uthaug (DIS-Hordaland), 

økonomiansvarlig. 

 

Styremedlemmer:  

Heidi Sitara Fjeldvig (DIS-Oslo/Akershus) 

Jonny Lyngstad (DIS-Møre og Romsdal)  

Laila Christensen (DIS- Oslo/Akershus)  

 

Trond Gangnes (DIS-Oppland) 

 

Varamedlemmer:  

Tonebritt Mathisen (DIS-Sogn og Fjordane) 

Tore Stustad (DIS-Buskerud)  

Ketil Hallgeir Figenschou (DIS-Sør-Trøndelag) 

 

01.01.2014 – 27.04.2014  

Torill Johnsen (DIS- Oslo/Akershus), styreleder  

Nina Hanssen (DIS- Oslo/Akershus), nestleder  

Jarle Hannisdal (DIS-Hordaland), nestleder 

Helene Kristine Gurihus (DIS-Finnmark), 

økonomiansvarlig. 

 

Styremedlemmer:  

Morten Thorvaldsen (DIS-Vestfold)  

Heidi Sitara Fjeldvig (DIS-Oslo/Akershus)  

Jonny Lyngstad (DIS-Møre og Romsdal) 

 

Varamedlemmer:  

Tonebritt Mathisen (DIS-Sogn og Fjordane) 

Sigbjørn Elvebakken (DIS-OA)  

Tore Stustad (DIS-BU) 

Arbeidsutvalg 

Styrets arbeidsutvalg (AU) består av styreleder, 

nestleder og økonomiansvarlig. Arbeidsutvalget er 

i medhold av styreinstruksen punkt 2: ”Etablering 

av styrets arbeidsutvalg og dets ansvarsområder” 

gitt myndighet mellom styremøtene til å avgjøre 

saker med frister som hindrer behandling i styret, i 

tillegg til administrative saker og rutinesaker. 

Arbeidsutvalget utøver videre arbeidsgiver-

ansvaret overfor de ansatte innen organisasjonen. 

Arbeidsutvalget skal videre bistå 

generalsekretøren med å forberede saker for 

styret. 

 

Valgkomité fra 27.04.14 

Knut Bryn (DIS-Buskerud), leder  

Jarle Hannisdal (DIS-Hordaland), medlem  

Per Herstad, (DIS-Nord-Trøndelag), medlem  

Bente Nordhagen (DIS-Nord), medlem  

John Ludvigsen (DIS-Vestfold), varamedlem 

Gunn Gjervoldstad (DIS-Vest-Agder), varamedlem 

 

Kontrollkomité fra 27.04.14 

Ole Bjørn Darrud, DIS-Buskerud, leder  

Renathe-Johanne Wågenes (DIS-Hordaland), medlem 

Viggo Eide (DIS-Salten), varamedlem 

Bernt Bull (DIS-Oslo/Akershus), varamedlem   

 

Styrets virksomhet  

I 2015 ble det avholdt syv styremøter og behandlet 

97 saker. I 2014 ble det avholdt åtte styremøter, og 

det ble behandlet 95 saker i løpet av året. Styret 

har siden landsmøtet i 2014 praktisert en ordning 

om fortløpende å publisere hurtigreferat fra forrige 

styremøte med en kort oppsummering av de 

viktigste sakene. Referatet publiseres på nettsiden 

og er tilgjengelig for alle medlemmer.  
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Sekretariatet 

Generalsekretær:  

Anne Schiøtz, 100 prosent stilling fra 01.04.2015 

Knut Bryn, konstituert generalsekretær, 60 prosent 

stilling fra 10.10.12.2014 – 01.04.2015 

Mette Gunnari, 100 prosent stilling frem til 

31.12.2014 

 

Organisasjon- og kommunikasjonskonsulent: 

Ida Bergitte Andersen Hundvebakke, 100 prosent 

fra 7.12.2015. 

 

Konsulenter:  

Liv Ofsdal, 20 prosent stilling  

Kristine Rakke Østby, 100 prosent stilling frem til 

30.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anne Schiøtz, ny generalsekretær fra 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdeling av hederspriser  

DIS-Norge har to hedersbetegnelser som kan 

deles ut hvert annet år på landsmøtet: 

 

DIS-bjørnen 

Tildeles personer som over kortere eller lengre tid, 

og uten egen fortjeneste, har gjort en 

ekstraordinær og viktig innsats for DIS-Norge, 

og/eller organisasjonens distriktslag. DIS-bjørnen 

kan enten deles ut for utførelse av enkeltoppgaver 

eller for ivaretakelse av viktige funksjoner i 

organisasjonen over tid.  

 

DIS-Norges Hedersbevis  

Hedersbeviset tildeles personer som ikke bare har 

bidratt med ekstraordinær innsats, men som 

gjennom sitt virke også har brakt organisasjonen 

og slektsforskningen i Norge et steg videre. 

 

DIS-bjørnen ble på landsmøtet 2014 utdelt til 

følgende: 

Åge Nortun (DIS-Møre og Romsdal)  

Hilde Wedde (DIS-Buskerud)  

Remi Pedersen (DIS-Buskerud) 

Ivar Fonnes (tidl. Riksarkivar) 

Ragnar Samuelsen (DIS-Tromsø)  

Mette Gunnari (tidl. generalsekretær i DIS-Norge) 

DIS-Danmark 

 

Hedersbevis ble utdelt til Torill Johnsen 

(mangeårig styreleder i DIS-Norge) og 

Knut Bryn (nestleder i DIS-Norge og leder av 

slektsfaglig utvalg).  
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Ledersamling og tillitsvalgtskonferanse 

Viktige møteplasser for kunnskapsdeling, inspirasjon og 
strategi. 

 

 

 

 

 

Tillitsvalgtskonferanse 

Tillitsvalgtskonferansen holdes hvert andre år, 

det året det ikke er landsmøte. Konferansen for 

2015 ble holdt på Gardermoen i april med 86 

deltakere. I motsetning til ledersamlingen, som i 

større grad er en strategisamling, er 

tillitsvalgtskonferansen en anledning til å få et 

faglig påfyll og en oppdatering på status og 

fremdrift for organisasjonens mange prosjekter.  

 

Konferansen markerte også 25-års jubileet til 

DIS-Norge.  

  

 

 

Ledersamling 

Ledersamlingen er organisasjonens årlige 

møteplass for alle distriktsledere og styret. 

Samlingen går over to dager om høsten. Den er 

en viktig møteplass for kunnskapsdeling, 

drøftelser og forankring av strategiske valg for 

organisasjonen videre. Ledersamlingene 2014 

og 2015 ble holdt på Gardermoen. 

 

I 2014 var nyansatt Riksarkivar Inga Bolstad 

gjest og foredragsholder. I 2015 ble blant annet 

den helt nye medlemsundersøkelsen presentert.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledersamlingen høsten 2015 
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Medlemsutvikling og lokal aktivitet 

I 2014 og 2015 ble det til sammen arrangert over 1700 
møter, temakvelder og kurs over hele landet. All aktivitet 
er basert på frivillig innsats. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsutvikling 

Per 31.12.2015 hadde organisasjonen 10.770 

medlemmer, det høyeste antall medlemmer 

noen gang. Dette er en økning på rundt 300 

medlemmer fra 1.1.2014.  Erfaringsmessig 

mister vi i underkant av 1000 medlemmer hvert 

år og får drøye 1000 nye. Det ligger et betydelig 

potensiale i å øke medlemsmassen.  

 

Hvem er medlemmene våre 

Medlemmene varier i alder fra under 20 til 99 år. 

Gjennomsnittsmedlemmet er 63,3 år. 63 prosent 

av medlemmene våre er menn. Ser vi derimot 

på medlemsgruppen under 50 år, finner vi en lik 

fordeling mellom menn og kvinner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal forankring 

Alle medlemmer er tilknyttet et distriktslag. Det 

er distrikt- og lokallagene som står for 

aktivitetene i organisasjonen, gjerne i samarbeid 

med andre lokale foreninger og institusjoner.  

 

I løpet av perioden har det blitt arrangert over 

1700 arrangementer; 800 i 2014 og 900 i 2015. 

Aktivitetene er beskrevet nærmere i de ulike 

distriktslagenes egne årsmeldinger. 

 

DIS-Norges distrikts- og lokallag  

I alt har vi 18 distriktslag og 52 lokallag.  

I løpet av 2014 og 2015 har vi fått 14 nye 

lokallag; DIS-Lillesand, DIS-Grimstad, DIS-

Trysil, DIS-Hamar, DIS-Stange, DIS-Sunndal, 

DIS-Alta, DIS-Harstad, DIS-Midt-Troms, DIS-

Tromsø, DIS-Frogn historielag, DIS-Re og DIS-

Mysen og DIS-Vardø.  

 

I 2014 ble DIS-Troms og DIS-Finnmark slått 

sammen til DIS-Nord. DIS-Deaf er ikke lenger et 

eget distriktslag. 

 

DIS-Oslo/Akershus er det største distriktslaget 

med over 2500 medlemmer, etterfulgt av DIS-

Sør-Trøndelag og DIS-Vestfold. DIS-Møre og 

Romsdal har flest lokale lag, i alt tolv lag fordelt 

over hele fylket.  
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Distriktslag:   Lokale grupper: 
 

DIS-Aust-Agder:   DIS-Risør, DIS-Grimstad, DIS-Lillesand     (3) 

DIS-Buskerud:    DIS-Drammen, DIS-Kongsberg      (2) 

DIS-Haugaland:   DIS-Sunnhordaland       (1) 

DIS-Hedmark:    DIS-Trysil, DIS-Hamar, DIS-Stange     (3) 

DIS-Hordaland 

DIS-Møre og Romsdal:  DIS-Aukra, DIS-Giske, DIS-Haram, DIS-Indre Nordmøre, DIS-

Kristiansund, DIS-Molde, DIS-Rauma, DIS-Smøla, DIS-Sunndal,  

DIS-Sykkylven, DIS-Ørskog/Vestnes, DIS-Ålesund/Sula   (12) 

DIS-Nord:  DIS-Alta, DIS-Harstad, DIS-Midt-Troms, DIS-Nord-Troms,  

DIS-Tromsø, DIS-Vardø      (6) 

DIS-Nord-Trøndelag:   DIS-Levanger, DIS-Namsos, DIS-Steinkjer, DIS-Stjørdal   (4) 

DIS-Oppland:    DIS-Hadeland        (1) 

DIS-Oslo/Akershus:   DIS-Nedre Romerike, DIS-Øvre Romerike, DIS-Asker, DIS-Follo,  

DIS-Frogn historielag       (5) 

DIS-Rogaland:    DIS-Egersund        (1) 

DIS-Salten Slektshistorielag 

DIS-Sogn og Fjordane:   DIS-Sunnfjord, DIS-Sogn      (2) 

DIS-Sør-Trøndelag:  DIS-Austrått, DIS-Gauldal, DIS-Nea, DIS-Orkdal, DIS-Røros,  

DIS-Sør-Fosen, DIS-Trollheimen     (7) 

DIS-Telemark:    DIS-Tinn        (1) 

DIS-Vest-Agder 

DIS-Vestfold:    DIS-Sande, DIS-Sandefjord, DIS-Larvik, DIS-Tønsberg, DIS-Re  (5) 

DIS-Østfold:    DIS-Mysen        (1) 

 

 

Stormøte i DIS-Møre og Romsdal med lederne fra alle de lokale gruppene til stede. 
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Medlemsundersøkelsen 

Undersøkelsen viser at noe av det medlemmene våre er 
mest fornøyd med, er å få bli en del av et faglig og sosialt 
nettverk hvor man kan stille spørsmål og hjelpe 
hverandre. Dette gjør slektsforskningen enklere og mer 
spennende.  
 

 

 

 

Medlemsundersøkelse 2015  

DIS-Norge gjennomførte i 2015 en 

medlemsundersøkelse blant våre rundt 10.000 

medlemmer. Undersøkelsen ble utført av TNS 

Gallup, og i alt 40,4 prosent av medlemmene 

svarte. 

 

Hovedtrekkene en ønsket å kartlegge i 
undersøkelsen var: 

1. Hvilken motivasjon man har for å drive 

slektsforskning. 

2. Hvordan man driver slektsforskning, og 

hvordan man bevarer og formidler funnene 

man har gjør. 

3. Hva man får ut av medlemskapet i DIS-

Norge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedkonklusjoner 

Undersøkelsen vår viser at medlemmene i DIS-

Norge er svært fornøyde. Jo mer aktive de er og 

jo mer de lærer, jo mer fornøyd er de. Å få bli en 

del av et faglig og sosialt nettverk, hvor man kan 

stille spørsmål og hjelpe hverandre, er noe av 

det medlemmene våre er mest fornøyd med.  

 

Den viktigste drivkraften for å starte med 

slektsforskning er enten å lære mer om egen 

slektshistorie eller om egen identitet.  

Hele 80 prosent mener det viktig å kunne dele 

det de har funnet med andre.  

 

Undersøkelsen viser også områder DIS-Norge 

kan bli bedre på. Prioriteringen videre er å fange 

opp medlemmer på et tidligere tidspunkt. DIS-

Norge arrangerer allerede mange 

nybegynnerkurs over hele landet, men skal ha 

enda flere av disse i tiden fremover. Da er det 

ekstra gledelig at 19 prosent av våre 

medlemmer sier de kunne tenke seg å bidra 

med å holde kurs.  
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Hovedtrekk i medlemsundersøkelsen: 

Hvem er medlemmene i DIS-Norge? 

 
• 57 prosent hører til gruppen «glade, 

erfarne amatører». Disse bruker i 
snitt 7 timer i måneden på 
slektsforskning. 

• 25 prosent oppgir at de er 
nybegynnere. Disse bruker i snitt 14 
timer i måneden på slektsforskning. 

• 19 prosent er aktive faghistorikere. 
Disse bruker i snitt 36 timer i 
måneden på slektsforskning. 

• Kjønnsfordelingen er 66 prosent 
menn og 34 prosent kvinner. 

• Den største medlemsgruppen finner 
vi i alderskategorien 61-70 år. 

• Medlemsmassen vår er stabil. 75,7 
prosent av medlemmene våre har 
vært medlem fra 3 år til 10 år eller 
mer. 

  

 

Hvorfor startet medlemmene våre med 

slektsforskning? 

 

En av DIS-Norges målsettinger er å 
dokumentere slektshistorie for ettertiden. Dette 
gjenspeiles også i medlemmene sin motivasjon.  

• 77,1 prosent sier dette er en av de 
viktigste grunnene til at de startet 
med slektsforskning. 62,8 prosent 
ønsker å bringe kunnskapen om 
egen historie videre til neste 
generasjon. 

• 69,2 prosent vil lære mer om sin 
egen og familiens historie. 

• 65,4 prosent ønsker å vite mer om 
hvor de kommer fra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor viktig er bevaring og formidling av 

slektsforskningen for medlemmene våre? 

 

Undersøkelsen viser at det å formidle funnene 
sine til andre, er en grunnleggende drivkraft for 
slektsforskningen: 

• 80 prosent synes det viktig å kunne 
dele det de har funnet med andre, 
spesielt nær familie. 

• 49 prosent ønsker å gjøre slekts-
forskningen sin så tilgjengelig som 
mulig. 

• 77 prosent mener helt eller dels at 
deres arbeid vil ha stor 
samfunnsnyttig verdi for ettertiden. 
60 prosent har klargjort materialet 
sitt for at andre kan ta over i 
fremtiden. 

  

Hvilke tanker har medlemmene våre om 

medlemskapet sitt i DIS-Norge? 

 

• 72 prosent mener det har ganske 

stor eller stor nytteverdi å bli en del 

av et faglig nettverk hvor man kan 

stille spørsmål og hjelpe hverandre. 

• Mange trekker frem Slekt og Data, 

samt stoff på nettsiden, som en 

viktig medlemsfordel. 

• Dess flere aktiviteter medlemmene 

våre har vært med på, dess mer 

tilfredse er de med organisasjonen. 
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Lobbyarbeid 

En samlet Familie- og kulturkomite skrev i sin innstilling 
til statsbudsjettet 2016 at slektsforskning er en viktig del 
av vår immaterielle kulturarv.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lobbyarbeid 

I samarbeid med Kulturvernforbundet har DIS-

Norge i flere år arbeidet for å synliggjøre den 

betydningen slektsforskningen har for bevaring 

av vår kulturarv. I 2015 deltok DIS-Norge på 

høring i Familie- og kulturkomiteen i forbindelse 

med statsbudsjettet 2016. Organisasjonen 

deltok også i Kulturvernforbundets 

politikerdebatt.  
 

Viktig annerkjennelse 

En samlet Familie- og kulturkomite vedtok i sin 

innstilling til statsbudsjettet 2016 at 

slektsforskning er en viktig del av vår 

immaterielle kulturarv - og gav en honnør til 

frivillige for alt dugnadsarbeidet de gjør.  

 

Denne positive merknaden er en viktig 

annerkjennelse av arbeidet medlemmer og 

tillitsvalgte i DIS-Norge gjør for å sikre at slekts- 

og personhistorie blir funnet, bevart, 

tilgjengeliggjort og formidlet.  Merknaden er et 

viktig signal om at slektsforskning likestilles med 

andre kulturvernområder.   

 

 

 

 

 

Rammene for driftstøtte må økes 

Det følger ingen penger med merknaden. 

Komiteen bemerker imidlertid at flere av 

kulturvernorganisasjonene samlet sett mottar 

svært begrenset med midler, og at enkelte av 

disse faller utenfor ordninger. De påpeker 

betydningen av den frivillige innsatsen, og 

uttrykker bekymring for at kunnskap, viktig 

lokalhistorie og arkiv går tapt for ettertiden om 

ildsjelene slutter.  

 

DIS-Norge vil fortsette sitt aktive lobbyarbeid for 

å nå målene om at kulturvernorganisasjonene 

likestilles, og at rammene for driftstøtte i post 55 

økes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fra politikerdebatten i regi av Norges Kulturvernforbund hvor DIS-Norge holdt innlegg 
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Kommunikasjon 
 

 

Disnorge.no 

Nettsiden er vår viktigste kommunikasjonskanal, 

og vårt ansikt utad. Her finner medlemmene 

nyhetsstoff, kilder og andre relevante 

slektsverktøy. I tillegg har alle distriktslag egne 

sider med aktuell informasjon for sitt distrikt.  

Nettsiden vår får hvert år nærmere 10 millioner 

treff. 

 

Slekt og Data 

Slekt og Data er DIS-Norges medlemsblad, og 

utgis fire ganger i året. I 2015 kom det ut tre 

numre, hvor første nummer var et 

dobbeltnummer i forbindelse med 25 års-

jubileet. Redaktør av bladet er Aina Johnsen 

Rønning.  

 

Sosiale medier 

Det er avgjørende at DIS-Norge tar større plass i 

sosiale medier. Antall følgere på Facebook har 

økt betydelig de siste to årene, og vi hadde ved 

utgangen av 2015 4.200 følgere. Strategisk bruk 

og synlighet i digitale kanaler skal styrkes de 

neste årene.  

 

DIS-posten 

I 2014 ble DIS-posten til. Dette er månedlige 

nyhetsbrev som sendes til alle medlemmer per 

e-post og gir et overblikk over aktuelle hendelser 

i organisasjonen sentralt og lokalt. 

 

Lokale medlemsblad 

Flere av distriktslagene utgir egne blader med 

lokalt stoff. Disse er DISPutten fra DIS-

Oslo/Akershus, DIZ fra DIS-Vestfold, DIS-Nytt 

fra DIS-Hedmark og ØstfoldDIS fra DIS-Østfold. 

Bladene er tilgjengelige for alle medlemmer, og 

kan lastes ned digitalt fra de respektive 

distriktslags nettsider.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synlighet i media 

DIS-Norge har vært noe synlig i media, både 

nasjonalt og lokalt. Eksempelvis fikk prosjektet 

«Adopter en Eidsvollmann» mye omtale i 2014. 

Nettstedet over «Våre falne» var et samarbeid 

mellom VG og blant annet DIS-Norge, og bidro 

til stor oppmerksomhet i 2015. Ikke minst har det 

vært flere lokale aktiviteter som har fått 

oppmerksomhet som for eksempel Hanseat-

prosjektet til DIS-Hordaland. DIS-Norge har 

også, sammen med NSF, hatt en kronikk på 

Morgenbladets nettside.  

 

Kommunikasjonsplan- og strategi 

Det forrige styret tok initiativ til å få utarbeidet en 

kommunikasjonsplan som det nye styret mottok 

våren 2015.  Det er iverksatt et arbeid med ny 

kommunikasjonsstrategi for å ytterligere sikre en 

helhetlig og tydeligere kommunikasjon i alle 

kanaler. Det ble høsten 2015 satt av midler til ny 

profil som skal være på plass i 2016. 

 

Det er mot slutten av 2015 iverksatt et arbeid 

med modernisering av nye nettsider. I slutten av 

2015 ble sekretariatet også styrket med en 

kommunikasjon- og organisasjonskonsulent 

med journalistbakgrunn for å sikre kontinuerlig 

og relevant kommunikasjon. 

 

Faksimile fra Bergens Tidende 
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Dugnadsprosjekter 

Gravminner er DIS-Norges viktigste bidrag for å ivareta 
forgjengelige kulturminner. Gravminnebasen er en 
uunnværlig kilde for slektsforskere, og tar samtidig vare på 
den nære delen av vår historie.   
 

 

Gravminnedatabasen 

Gravminnebasen er en åpen og gratis tjeneste 

DIS-Norge tilbyr for å gjøre slektsforskning 

enklere for egne medlemmer - og alle andre 

som leter etter sine forfedre. Gravminnebasen er 

også den mest tilgjengelige kilden for å finne 

sine forfedre i tidsrommet etter 1910. 

 

Basen ble opprettet i 2004, og hadde ved 

utgangen av 2015 over 2,5 millioner registrerte 

gravminner. I september 2015 passerte 

Gravminnesiden hundre millioner søk.  

 

Gravminneprosjektets målsetning er å 

fotografere alle gravminner på norske 

gravplasser, registrere personopplysninger fra 

disse og gjennom dette bevare og 

tilgjengeliggjøre informasjonen for fremtiden. 

 

Gravminnebasen er et enormt dugnadsprosjekt, 

og mottar i dag ingen form for økonomisk støtte. 

Bak basen ligger tusenvis av timer med frivillig 

arbeid. DIS-Norge har et godt samarbeid med 

kirkeverger over store deler av landet.  

 

Gravminner er under kontinuerlig arbeid. Hvert 

distriktslag har egne gravminnekoordinatorer 

som organiserer registreringen i sitt distrikt. 

Initiativtaker og prosjektleder er Renathe-

Johanne Wågenes. I 2014 ble det gjennomført 

en samling for alle koordinatorer og høsten 2015 

et arbeidsmøte for den sentrale arbeidsgruppen. 

 

 

 

Prosjektet «Nye gravminner» 

Den enorme pågangen til Gravminnesiden 

skaper også noen utfordringer. Dagens gamle 

system håndterer ikke lenger den store trafikken 

til nettsiden på en tilfredsstillende måte. Det er 

derfor nødvendig å erstatte dagens løsning med 

en helt ny og moderne teknologisk plattform på 

sikt. Et eget arbeidsutvalg, ledet av Heidi Sitara 

Fjeldvig, overleverte en prosjektbeskrivelse til 

styret våren 2015.  

 

Planen beskriver følgende målsetninger:  

1. Gi brukerne et moderne og funksjonelt 

brukergrensesnitt med avanserte og intuitive 

søkemuligheter.  

2. Få dagens løsning over på en moderne og 

åpen teknologisk plattform som gir 

fleksibilitet i fremtidig utvikling og vedlikehold 

av løsningen.  

3. Tilby brukerne av administrasjons-

programmet forenklet og mer effektiv 

funksjonalitet for innlegging og vedlikehold.  

 

Kostnadsrammen for å innfri målene er større 

enn hva organisasjonen har økonomisk mulighet 

til å bære i dag. I 2015 la vi til rette for 

muligheten til å donere penger til videreutvikling 

av «Nye Gravminner».  Det ble i 2015 sendt 

søknader til både Norsk kulturråd og 

Sparebankstiftelsen, uten positiv uttelling. 

Arbeidet med å søke støtte fortsetter i 2016. 

Samtidig iverksettes en plan om langsiktig 

forbedring av dagens tekniske plattform. 
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Prosjektet «Adopter en Eidsvollsmann» i 2014 ble en stor 
suksess med over 65.000 registrerte personer i basen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markering av 200- årsjubileet for Grunnloven 

I 2014 ble det store 200-årsjubileet for 

Grunnloven markert. Et av tiltakene, som ble 

mye omtalt og var gjenstand for stor interesse, 

var databasen over eidsvollsmennenes 

etterkommere. Det var en stor suksess, og over 

65.000 personer finnes i basen.  Databasen er 

en svært verdifull kilde, som ikke blir mindre 

aktuell med årene. Basen er et samarbeid 

mellom Riksarkivaren og DIS-Norge og ble 

startet i 2011.  

 

Riksarkivarens rolle har primært vært å sørge for 

at dataene blir gjort tilgjengelig og lagret på en 

betryggende måte. DIS-Norges rolle er primært 

å administrere innsatsen fra de frivillige.  Begge 

organisasjonene har arbeidet for å legge til 

rette for god kvalitet på sidene, og gjøre det 

enkelt å bidra.  Prosjektet kan derimot ikke ta 

ansvar for at all informasjon som ligger på 

nettsiden er korrekt til enhver tid. 
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Kirkebokregistrering 

Svært mange av DIS-Norges medlemmer legger 

ned en betydelig innsats med å transkribere, og 

indeksere kirkebøker slik at disse blir digitalt 

søkbare og tilgjengelige for allmenheten via 

Digitalarkivet. Kirkebokprosjektet har som mål å 

registrere alle kirkebøker i Norge. 

 

 
 

Høsten 2015 ble alle kilderegistratorer invitert til 

et felles møte i Oslo.  Her gjennomgikk 

prosjektleder Remi Pedersen status for arbeidet 

som er gjort så langt. Det er et mål om 

fortløpende å laste opp nye filer i 

Digitalpensjonatet, samt lære opp enda flere til å 

kvalitetsikre dataene, slik at vi raskere kan 

sende flere filer til Digitalarkivet.  

 

Slektsforskerdagen 

Slektsforskerdagen trekker årlig flere hundre 

personer til arrangement over hele landet. 

 

Slektsforskerdagen ble i 2014 og 2105 arrangert 

siste lørdag i oktober. Over store deler av landet 

ble det arrangert en rekke gratis kurs og 

foredrag om slektsforskning.   

 

Slektsforskerdagen er en anledning til å få hjelp 

til å komme i gang med egen slekts-

forskning.  Flere hundre frivillige stiller opp for å 

gi tips og søkehjelp til alle som er nysgjerrige på 

slektsforskning.  

 

Tema i 2014 var markeringen av 1814-jubileet i 

2015 var det «Hvem tror du at du er». 

 

Minneinnsamlingsprosjektet  

I samarbeid med DIS-Norge startet Landslaget 

for lokalhistorie en ny minneinnsamling i 2012, 

den fjerde i rekken. Det er 15 år siden forrige 

innsamling. Det er Norsk folkeminnelag, DIS-

Norge, Norsk lokalhistorisk institutt, Norsk 

folkemuseum, Institutt for kulturstudier og 

orientalske språk, UIO og Institutt for historie og 

klassiske fag ved NTNU som står bak prosjektet.  

 

Innsamlingene er viktige for å dokumentere 

fortiden. Gjennom minneinnsamlingene får man 

innblikk i dagligliv, arbeidsliv, barndom, 

voksenliv, fødsel og død. Frist for innsending av 

materiale var 31.12.2015.  

 

Folketelling 1875  

Prosjektet med å ferdigstille 1875-tellingen har 

vært et uformelt samarbeid mellom 

Familysearch.org, Registreringssentralen for 

Historiske Data (RHD) og DIS-Norge. Det er 

ikke inngått skriftlig avtale mellom DIS-Norge og 

de andre aktørene.  

 

Familysearch har hatt en del utfordringer. 

Sannsynligvis vil det ikke bli lagt ut mer 

materiale fra 1875-tellingen innen overskuelig 

fremtid, men Familysearch har oversendt det 

ferdigregistrerte materialet til RHD for utlegging 

og videre kvalitetssikring.  RHD har brukt mye 

ressurser på korrektur av det registrerte 

materialet.  

 

I 2014 tilbød DIS-Møre og Romsdal seg å 

ferdigstille 1875-materialet for Møre og 

Romsdal. En oversikt fra DIS-M/R viser at 

arbeidet nå er godt i gang, og at flere kommuner 

er registrert. Vi håper å se det ferdig registrerte 

materialet hos RHD for søk i løpet av 2016.  
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Andre aktiviteter i perioden  
 

 

 

 

 

 

 

 

Studietur til USA 

DIS-Norge arrangerte for tredje gang en 14-

dagers tur til USA i september og oktober 2015. 

Turen startet i Chicago, med retur fra Salt Lake 

City.  Turene er populære, og i alt deltok 36 

personer. Fra DIS-Norge deltok Jonny Lyngstad 

som reiseleder.  

 

Turen gikk gjennom flere av de områdene der 

det tidligere var store norske bosettinger. Det 

var besøk ved muséer og arkiver, og stopp på 

steder med viktige historiske hendelser. I tillegg 

var det flere møter med norsk-amerikanere, 

blant annet i Minot i Nord-Dakota hvor 

deltakerne fikk delta i den tradisjonsrike 

festivalen «Norsk Hostfest». 

 

Svenske slektsforskerdager 

Svenske slektsforskerdager (SSFD) ble i 2014 

arrangert i Karlstad. DIS-Norge arrangerte felles 

reise til konferansen og stilte med stor bemannet 

stand. Muligheten til slektsforskerhjelp ble satt 

stor pris på av alle svensker som fikk hjelp. 

Imidlertid resulterte dette i få nye medlemskap, 

sammenlignet med tid og kostnader for å stille 

med egen stand. I 2015 ble det derfor besluttet 

ikke å stille med stand. Svenske 

slektsforskerdager 2015 ble arrangert i 

Nyköping. Det var vel så billig og adskillig 

raskere å ta fly, i 2015 ble det derfor ingen felles 

busstur. I 2016 arrangeres SSFD i Umeå.  

Grensetreff  

Grensetreff er et samarbeid mellom Sveriges 

Släktforskarföbund og DIS-Norge, og arrangeres 

hvert annet år. Henholdsvis annen hver gang i 

Norge eller Sverige. I 2015 var arrangementet i 

Uddevalla i midten av september. Tema som ble 

presentert var hovedsakelig hvordan man 

slektsforsker i Sverige og Norge. Arrangementet 

var åpent for alle. Det var relativt få fremmøtte. 

 

I 2017 har DIS-O/A og DIS-Hedmark sagt ja til å 

organisere Grensetreff sammen. Det legges opp 

til påmelding og informasjon i god tid i forkant, 

slik at dette kan være en aktuell konferanse for 

alle som har slektninger i grenseområdene 

mellom Norge og Sverige.  

 

MOOC  

Høsten 2015 hadde Høgskulen i Volda satt 

slektsfag på studieplanen med en helt ny 

undervisningsmodell. Undervisningen ble 

gjennomført som et nettstudie i samarbeid med 

DIS-Norge og Norsk Slektshistorisk Forening. 

Studiet har tatt en pause i 2016, men det er ikke 

umulig at det blir tatt opp igjen neste år. Over 

600 meldte seg på, og ca 100 personer fulgte 

hele kurset.  
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Nettressurser 
 

 

 

Slektsforum  

DIS-Norges Slektsforum er blant Norges største 

forum for slektsfaglige spørsmål. Høsten 2015 

passerte Slektsforum 20.000 registrerte brukere, 

og det finnes nå 630.000 innlegg lagret i basen. 

 

Noen forum er forbeholdt medlemmer av DIS-

Norge, slik som det nyeste forumet «Oppslag i 

aviser og media».   

 

Slektsforums styrke er at innleggene ikke 

forsvinner i nyhetsfeeden, men er søkbare i 

ettertid. Søkene er også kategorisert slik at det 

er enkelt å finne frem. Det er i tillegg mulig å 

abonnere på ett eller flere emner, da får du en 

varsling på e-post ved aktivitet i emnene du 

følger. Slektsforum har mange dyktige brukere 

med ekspertise på et eller flere felt. 

 

Genealogiske ressurser  

Genress (Genealogiske ressurser) er DIS-

Norges lenke- og ressurssamling. Dette er den 

mest omfattende samlingen av lenker for 

slektshistoriske kilder i Norge. 

Siden 17. juni 2008 har det vært 1.604.231 

besøk, og totalt 6.075.119 kilder har blitt 

benyttet siden 1. mai 2002. I utgangen av 2015 

hadde Genress rundt 110.500 sidevisninger. 
 

DIS-treff og DISchat 

Databasen gir mulighet til å søke i medlemmers 

slektstrær og til å få kontakt med andre som 

forsker på det samme slekt. På DISchat kan du 

kontakte og drøfte slektsrelaterte temaer med 

likesinnede. 

 

Slektsforskerbasen 

I Slektsforskerbasen kan du finne andre som 

forsker i de samme fylkene, kommunene eller 

gårdene som deg selv. 

Våre falne 

 
 

I 2015 var det 75 år siden den tyske invasjonen 

av Norge. I den forbindelse laget VG en søkbar 

oversikt over de som falt for Norge i løpet av 

krigen. Det kan søkes etter person, sted eller 

hendelse. Treff i databasen gir tilgang til 

artiklene i firebindsverket "Våre falne", som ble 

utgitt mellom 1949-1951.  

 

Datagrunnlaget for søketjenesten til VG er 

hentet fra DIS-Norges database "Våre 

Falne", som er basert på et stort arbeid gjort av 

vårt nå avdøde medlem Trygve Stokkan. I tillegg 

til søkefunksjonen har VG laget en meget 

interessant og tankevekkende kartpresentasjon 

av de enkelte hendelser. Der kan man selv 

velge tidsperiode, eller starte en animasjons-

visning.  

 

Dette er et godt eksempel på de muligheter som 

ligger i samarbeid og bruk av åpne data.  
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Økonomiprosjektet 

Det er nå framtida formes for DIS‐Norge 
 

 

 

 

 

 

 

Stram, men sunn økonomi 

DIS‐Norge har en stram, men sunn økonomi. En 

organisasjon som baserer seg nesten ene og 

alene på medlemskontingenten, har som regel et 

lite handlingsrom for utvikling, da det meste er 

bundet opp i drift. Styret satte derfor i gang et 

økonomiprosjekt for perioden 2014 ‐ 2015. Målet 

har vært å styrke økonomistyringen, og å flytte 

ressurser fra drift og over på utviklingsprosjekt. 

Ansvaret for arbeidet har ligget på hele styret, 

sammen med generalsekretær. 

 

God økonomistyring 

Målet har vært å snu alle steiner for å finne 

muligheter for å enten styrke inntektene, redusere 

utgiftene, eller omdisponere innenfor 

budsjettrammen. Vi kan glede oss over noen 

kanskje beskjedne, men viktige økonomiske seire. 

Økt medlemstall, reklameinntekter, og 

effektivisering av driften har ført til at det som ble 

et negativt resultat i regnskapet 2014, endte med 

et solid overskudd i 2015.  

 

Styret har vært løpende orientert om den 

økonomiske situasjonen. Da regnskapet for 2014 

endte med et underskudd, var styret derfor klar 

over årsaken. Dels skyldtes dette større kostnader 

for utvikling av kursmodulen enn antatt, overføring 

av momskompensasjon til etterfølgende år, pluss 

ekstra kostnader i forbindelse med skifte av 

generalsekretær. Disse ekstraordinære 

kostnadene dro vi ikke med oss over i 2015. For 

2015 har styret klart å oppnå et godt resultat, der 

de midlene som måtte tas fra fond i 2014 nå er 

tilbakeført. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langsiktig arbeid 

Økonomiprosjektet har vist at det er langsiktig 

arbeid som må til for å styrke DIS‐Norges 

økonomi. Samtidig står utfordringene i kø når det 

gjelder utviklingsprosjekter. Det haster med å få på 

plass nye nettsider og ny databasestruktur for 

Gravminner. Innholdsproduksjonen på nettsidene 

og medlemsbladet Slekt og Data må styrkes. Og 

ikke minst må det utvikles kurs som distriktslagene 

kan bruke i sitt arbeid lokalt. Organisasjonen kan 

ikke vente på statlig grunntilskudd eller en stor 

medlemsvekst før disse tiltakene iverksettes. 

 

Det er nå framtida formes for DIS‐ 

Norge, og det er nå vi trenger disse ressursene, 

slik at DIS‐Norge fortsatt kan være den viktigste 

slektsforskerforeningen i Norge. 
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Faglige utvalg og grupper 
 

Internett utvalg 

John Ludvigsen (leder) 

Espen Berg (programmerer) 

Nils Tolleshaug (programmerer, spesielt Java) 

Anne Mette Bjørgan (post- og listmaster)  

Helge Haugland (programmerer) 

Simen Øvrebø 

 

Slektsfaglig utvalg: 

Knut Bryn (leder) 

Marius Hellerud  

Greta Hysvær 

 

DIS-Treff 

Alf Christophersen (utvikler)  

Rolf B. Holte (utvikler) 

Simen Øvrebø 

Liv Skramstad 

 

Kurs 

Knut Bryn (leder)  

Åge Nortun 

Per Valebrokk 

Kjell Helge Moe 

 

Gravminner 

Heidi Sitara Fjeldvig (prosjektleder) 

Renathe-Johanne Wågenes (leder) 

Asle Jonassen 

Kirsti Arctander (innsendte korrigeringer)  

Jakob Eitrheim  

Einar Balle (teknisk) 

Nils Tolleshaug (teknisk) 

 

  

mailto:alfchr@disnorge.no
mailto:rolfbh@disnorge.no


 

ÅRSMELDING 2014 OG 2015                  23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÅRSMELDING 2014 OG 2015              24 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Vi gjør 
slektsforskning 
enklere 
 
 

 

  
 

 

 


