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Beretning fra DIS-Norge, Slekt og Datas styre for 2012 – 2013.  
 
Innledning 
DIS-Norge, Slekt og Data har i denne perioden stadig 
blitt større både når det gjelder medlemsantall og 
lokale grupperinger. I tillegg er det mange prosjekter 
organisasjonen er engasjert i. Tilveksten av 
medlemmer er stor og pr. 31.12.2013 hadde 
organisasjonen over 10.300 medlemmer. Etter hvert 
som vi stadig vokser må også aktiviteten i 
organisasjonen øke og det utøves en enorm 
dugnadsinnsats på ulike prosjekter. Her nevnes 
spesielt kilderegistrering og gravminneregistrering.  

DIS-Norge, Slekt og Data er en digital organisasjon og 
den frivillige innsatsen må spesielt nevnes når det 
gjelder ivaretakelsen av alle de internettrelaterte 
tjenestene. DIS-Norge, Slekt og Data gjør en innsats 
på mange felt som har interesse for mange også 
utenfor organisasjonene og mer rettet mot 
samfunnet generelt.  

 

Organisasjonen på sentralt plan 
Styret har i landsmøteperioden fortsatt det gode 
arbeidet med styring av de ulike prosjektene i 
organisasjonen. Kirkebokregistreringsprosjektet 
fortsetter og Gravminner i Norge er blitt så stort at 
her er man i full gang med videreutvikling. 
Samarbeidsprosjektet mellom DIS-Norge, Slekt og 
Data og Riksarkivaren, ”Adopter en eidsvollsmann" er 
over i en ny fase og kalles nå Eidsvollsmennenes 
etterkommere. Strategidokumentet videreutvikles og 
strategiarbeidet er med å gi styret full oversikt over 
organisasjonens oppgaver og fokusområder. De 
faglige utvalgene for Internett og Slekts faglig har 
vært i virksomhet hele perioden for å etablere et 
miljø rundt begge disse fagfeltene.  
 
DIS-Norge, Slekt og Data er medlem i Norges 
Kulturvernforbund, Frivillighet Norge og 
Studieforbundet Kultur og Tradisjon. 

Samarbeidspartnere  
DIS-Norge, Slekt og Data har i perioden intensivert 
deltakelsen og samarbeidet med 

paraplyorganisasjonene Norges Kulturvernforbund. Vi 
deltar jevnlig i generalsekretærmøter med de andre 
medlemmene og samarbeider om bl.a. felles 
innstillinger og søknader til det offentlige.  
 
I perioden har samarbeidet med DIS-Danmark økt og 
det har vært avholdt et felles styremøte.  
 
Styrets strategiarbeid 2012-2014  
DIS-Norge, Slekt og Data står foran flere store 
utfordringer i årene som kommer. Organisasjonen 
har vokst fra 9.000 til over 10.000 medlemmer i 
perioden 2012 til 2014. Slektsforskning har fått en 
voksende aktualitet i samfunnet generelt, bl.a. 
gjennom TV-programmer og stadig flere digitaliserte 
kilder på nett. Vi merker også en økt interesse for 
ulike kurs innen slektsforskning, slektsprogram, gotisk 
skrifttyding, kildekunnskap, emigrasjon osv. Dette har 
ført til både muligheter og utfordringer som 
organisasjonen må være godt forberedt til å møte i 
årene som kommer. 

Samtidig som at organisasjonen vokser og 
mulighetene blir flere, vil det også stille større krav til 
profesjonalisering av organisasjonen. Dette gjelder 
både innen drift og administrasjon, tilbud og 
aktiviteter for medlemmene ute i distriktslagene. 
Våre medlemmer forventer en effektiv 
administrasjon og oppdaterte og nye og forbedrede 
tjenester, noe organisasjonen må tilrettelegge for. 
Samtidig er vi en organisasjon bestående av bare 
frivillige bidragsytere. DIS-Norge, Slekt og Data har et 
utall frivillige medlemmer over hele landet som 
legger ned store deler av sin kunnskap og fritid for å 
tilby medlemmene gode løsninger. Flere krav om 
tilgjengelige ressurser på nett samt en rivende 
teknologisk utvikling er med på å legge press på nye 
og forbedrede tjenester. I en organisasjon basert på 
frivillige bidragsytere alene, reiser dette flere 
utfordringer som vi må være godt rustet til å møte i 
årene som kommer: stabil drift av organisasjonens 
digitale ressurser, nyutvikling og forbedring av 
eksisterende løsninger, behov og muligheter for flere 
kilder til økonomisk tilskudd, bedre medlemspleie, 
mer kompetanseutvikling og kursvirksomhet innen 
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slektsforskning, digitalisering og bruk av teknologi, for 
å nevne noen.  

Styrets målsetting med strategiarbeidet har vært å 
identifisere hvilke utfordringer vi står overfor, 
hvordan vi skal løse dem, samt å gripe de 
mulighetene som møter oss på en best mulig måte. 

En organisasjon som ikke tenker proaktivt og ser 
fremover har en usikker fremtid, derfor er dette 
arbeidet noe av det viktigste styret gjør. I perioden 
siden forrige Landsmøte har strategi vært tema på 
alle styremøtene, og på 4 av møtene har det vært 
lagt inn en ekstra tid eller en ekstra dag for å 
diskutere hvordan DIS-Norge, Slekt og Data skal møte 
morgendagens muligheter og utfordringer slik at vi 
kan fortsette å være en bærekraftig og sunn 
organisasjon for slektsforskere i Norge.  

Styret begynte sitt strategiarbeid med å gå gjennom 
den eksisterende handlingsplanen fra forrige periode. 
Styret ble delt opp i grupper som gikk gjennom hver 
sin del av dokumentet, krysset ut de sakene som var 
implementert og overførte gjenstående tiltak til 
operativ drift av organisasjonen. Noen av punktene 
ble overført til arbeidet med den nye strategien. 

Det neste steget ble å identifisere hvilke muligheter 
og utfordringer som ligger foran oss i årene som 
kommer samt identifisere hvilke styrker og svakheter 
(SWOT-analyse) vi har som organisasjon. 

Ut fra dette ble det utarbeidet et mulig scenariobilde 
av hva foreningen skal fokusere på og arbeide for de 
neste 5-10 år. 

Dette scenarioet ble så sammenstilt med dagens 
situasjon og vi fikk etablert et sett med overordnede 
mål for de neste 10 år. Hvor bør foreningen være om 
10 år? Hvilke områder skal vi bli bedre på? Og 
hvordan skal vi komme dit?  

Basert på denne analysen utarbeidet styret en 
handlingsplan for hvordan vi skal nå våre mål. Denne 
handlingsplanen vil bli overlevert det neste styret. 

På Ledersamlingen 2013 ble det også gjennomført et 
strategiarbeid der deltakerne fikk være med å tegne 
sitt bilde av muligheter, utfordringer, styrker og 
svakheter. Styret var opptatt av og ikke presentere 

sitt eget arbeid for konferansen, slik at gruppene fikk 
arbeide fritt. Mange gode innspill ble presentert og 
resultatet fra Ledersamlingen 2013 ble tatt inn i 
styrets analyse, slik at den endelige strategiplanen 
også omfatter disse innspillene. 

 

Kommunikasjon  
DIS-Norge, Slekt og Data har fått mye gratis reklame 
gjennom ulike TV-programmer den siste perioden. 
Men vi har ikke vært like synlig i mediene som vi har 
vært tidligere. Vi ser en positiv utvikling der langt 
flere lokale tillitsvalgte har vært profilert i lokale 
medier og fått mange oppslag i forbindelse med 
arrangementer og Slektsforskerdagen. 

I denne perioden har DIS-Norge, Slekt og Data satset 
mest på Slekt og Data som vår viktigste 
kommunikasjonskanal til medlemmene i tillegg til 
våre nettsider og Facebookside. 
Bladet har med Aina Johnsen Rønning som redaktør 
hatt en god faglig utvikling til tross for små ressurser. 
Vi ser også at mange medlemmer bidrar positivt til 
bladet med artikler og bilder. 
 
I forrige periode ble det vedtatt en 
kommunikasjonsstrategi forankret på ledersamlingen 
som skulle gjøre DIS-Norge, Slekt og Data mer kjent, 
men også å gjøre våre tillitsvalgte bedre rustet til å 
håndtere media og ikke minst sosiale medier.  

DIS-Norge, Slekt og Data er til stede på internett med 
egne nettsider, Facebook og Twitter, men fortsatt er 
vi altfor lite kjent blant allmenheten. 

Tilstrømmingen av nye medlemmer kan likevel tyde 
på at vi har blitt lagt merke til gjennom flere oppslag i 
forbindelse med arbeidet som DIS-Norge, Slekt og 
Data har lagt ned i forbindelse med TV-seriene Alt for 
Norge og Hvem tror du at du er? Det har også vært 
mange medieoppslag i forbindelse med det pågående 
Eidsvollprosjektet, ulike arrangement og også på 
slektsforskerdagen. 
 
Leder og generalsekretær har ved flere anledninger 
deltatt i program på både TV og radio. 
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Styrets sammensetning: 
01.01.2012 – 29.04.2012 
Leder:  
Torill Johnsen (DIS-OA) 
Nestleder:  
Nina Hanssen (DIS-OA) 
Økonomileder: 
Helene Kristine Gurihus (DIS-FI) (innvalgt vara) 
Styremedlemmer:  
Bernt Bull (DIS-OA),  
Jon Anders Strand (DIS-HE),  
Tormod Engebu (DIS-VA),  
Jarle Hannisdal (DIS-HO) 
Per-Olav Broback Rasch (DIS-SA) 
Torill Aasegg (DIS-ST) 
Varamedlemmer: 
Britt Iren Neergård (DIS-MR) 
 

29.04.2012 – 31.12.2013 
Leder:  
Torill Johnsen (DIS-OA) 
Nestledere:  
Nina Hanssen (DIS-OA) 
Jarle Hannisdal (DIS-HO) 
Økonomileder:  
Helene Kristine Gurihus (DIS-FI)  
Styremedlemmer:  
Morten Thorvaldsen (DIS-VF)  
Heidi Sitara Fjeldvig (DIS-OA)  
Jonny Lyngstad (DIS-MR) 
Varamedlemmer:  
Tone Britt Mathisen (DIS-SF) 
Sigbjørn Elvebakken (DIS-OA) 
Tore Stustad (DIS-BU)  

 
Kontoret: 
Generalsekretær: Mette Gunnari 100% stilling  
Konsulent: Liv Ofsdal 50 % stilling fram til 31.05.2013. 
20 % stilling fra 01.06.2013 
Konsulent: Marianne Derlick 50 % stilling fram til 
27.07.2012. 
Konsulent: Elisabeth Høvås 50 % stilling fra 
01.09.2012 til 11.06.2013  
Konsulent: Kristine Rakke Østby 50 % stilling fra 
01.06.2013-31.08.2013, 100 % stilling fra 01.09.2013 

Samarbeidsavtalen mellom DIS-Norge, Slekt og Data 
og Norsk Slektshistorisk Forening ble sagt opp av 
Norsk Slektshistorisk Forening i januar 2012. Etter en 
del forhandlinger ble en sluttavtale signert med 
enighet om økonomiske forhold og deling av møbler 
osv. Dette medførte at DIS-Norge, Slekt og Data 
flyttet sine to kontorer en halv etasje opp til 4. etasje 
i Øvre Slottsgate 2B. Biblioteket til Norsk 

Slektshistorisk Forening ble ikke lenger tilgjengelig for 
DIS-Norge, Slekt og Data.  
 
Medlemssystem 
DIS-Norge, Slekt og Data bruker medlemssystemet, 
FocusNet fra Team Data AS. Systemet er moderne og 
vi kan nå tilby våre medlemmer alle tjenester en 
moderne organisasjon bør tilby. I tillegg til vanlig 
innbetaling med KID direkte i nettbank tilbyr vi 
kortbetaling, E-faktura og AvtaleGiro. Systemet er 
100 % integrert med DIS-Norges hjemmeside og ”min 
medlemsside” er direkte knyttet opp til FocusNet. 
Løsningen gir både medlemmer og tillitsvalgte gode 
hjelpemidler og administrasjonen det verktøyet som 
er nødvendig for å kunne ivareta organisasjonens 
oppgaver på en fremtidsrettet måte. 
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Kontrollkomité: 
Jan Solberg (DIS-ØF) 
Ole Bjørn Darrud (DIS-BU) 
Varamedlemmer: Renathe-Johanne Wågenes (DIS-
HO),  
Viggo Eide (DIS-SA) 

 

Valg- og hederspriskomité 
Leder: Knut Bryn (DIS-BU) 
Medlemmer: Inger Gran (DIS-OA) 
Finn Guttvik (DIS-ST) fram til desember 2013  
Jarle Hannisdal (DIS-HO) (Styreoppnevnt) frem til 
november 2013 
Per Herstad (DIS-NT) fra januar 2014 

Jarle Hannisdal ble trukket ut av valgkomitéen i 
november 2013 da han ble ansett som inhabil. Styret 
så ingen grunn til å oppnevne nytt styreoppnevnt 
medlem av valgkomiteen så sent i prosessen. 

Finn Guttvik gikk plutselig bort i desember 2013. Han 
ble etterfulgt av Per Herstad. 

Andre funksjonærer 
Webmaster: Jan Eri (DIS-OA) 
Post- listmaster: Anne-Mette Bjørgan (DIS-OA) 
Regnskapsfører: VBH-Regnskap, Vestby 2011  
Revisor: Erfa Revisjon AS, Nittedal 

 

Utdelte hederspriser 
Hederspriser utdelt i 2012: 

Hedersbeviset:  
John Ludvigsen (DIS-VF) 

DIS-Bjørnen:  
Margit Nysetvold Bakke (USA) 
Bernt Bull (DIS-OA) 
Kristi Arctander (DIS-SA) 

 

Styrets virksomhet 
Styret har i 2012 avholdt 6 styremøter. Det nye styret startet sitt arbeid med et konstituerende møte 2. og 3. juni. 
Det ble behandlet 61 saker i løpet av året.  

I 2013 ble det avholdt 5 styremøter. Det ble behandlet 53 saker.  
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Prosjekter i perioden 

Digitaliseringsprosjektet 
Styret i DIS-Norge, Slekt og Data besluttet den 3. juni 
2012 å etablere en prosjektgruppe som skal se 
nærmere på digitalisering og publisering på nett av 
kilder/arkivmateriale og DIS-Norge, Slekt og Datas 
bistandsrolle. Morten Thorvaldsen, styremedlem i 
DIS-Norge, Slekt og Data og DIS-Vestfold, har ledet 
arbeidsgruppa, som ellers har bestått av Åge Nortun 
(DIS-MR) og Inger Gran (DIS-OA).  
 
Arbeidsgruppa har i perioden januar til juli 2013 hatt 
4 møter. Det første møtet 13. januar var i et lånt 
kontor på Riksarkivet, det andre 22. mars 2013 
knyttet til besøk ved IKA Møre og Romsdal og det 
tredje i Oslo 19. april i DIS-Norge, Slekt og Datas 
lokaler og under tillitsmannskonferansen i Oslo 20. og 
21. april, hvor Morten Thorvaldsen deltok via Skype. 
Mellom disse møtene og senere har gruppa hatt 
kontakt via e-post og møter via Skype 14.05., 10.06., 
19.06. og 27.06.13. Arbeidsgruppa oversendte sin 
sluttrapport for styret i DIS-Norge, Slekt og Data den 
1.7.2013, og sluttrapporten er tilgjengelig på 
arbeidsgruppas prosjektsider "Digitalisering" på DIS-
Norge, Slekt og Datas hjemmeside. 
 
Etter fremleggelsen av arbeidsgruppas sluttrapport 
om digitalisering, har det blitt gjennomført et møte 
med Riksarkivet, hvor DIS-Norges leder Torill Johnsen 
og arbeidsgruppas medlemmer Morten Thorvaldsen 
og Inger Gran deltok. Man ble her enige om å jobbe 
frem et nytt bilag til samarbeidsavtalen mellom 
Arkivverket og DIS-Norge, Slekt og Data med fokus på 
digitalisering. I løpet av høsten 2013 har 
arbeidsgruppa og Arkivverkets Kristian Hunskaar ved 
Seksjon for Digitalisering hatt korrespondanse per e-
post vedrørende kvalitetskrav til det digitaliserte 
materialet, filnavnstandarder og muligheter for 
indeksering av digitalisert (skannet/avfotografert) 
materiale. Resultatet av denne korrespondansen er 
nedfelt i "Standard for digitalisering" som er publisert 
på DIS-Norge, Slekt og datas hjemmeside. Videre har 
det vært et fokus for arbeidsgruppen å finne frem til 
nyere kilder som kan være aktuelt å digitalisere. På 
denne bakgrunn er det publisert en oversikt over de 
adressebøker som finnes for landets fylker og 

storbyer, og som det kan være av interesse at 
distriktslag tar initiativ til å få digitalisert. Det er i en 
slik sammenheng viktig å avklare om dette er 
materiale som Nasjonalbiblioteket planlegger å 
digitalisere eller ei. Videre har arbeidsgruppen 
arbeidet for å avklare rettighetsspørsmål og 
personvernmessige forhold i tilknytning til å publisere 
"Telefonkatalogen på CD-rom" på nett. Som del av 
dette arbeidet, har man fått ferdigstilt en database 
med dette materialet, men det gjenstår noe arbeid 
med å få på plass en søkeside til en slik tjeneste. 
 
Arbeidsgruppen tar sikte på å publisere guider til de 
ulike operasjonene og programvaren som kan 
benyttes i disse, som inngår i digitaliseringsprosessen. 
Videre vil en rekke av de guider som blir publisert 
her, ta utgangspunkt i de erfaringer som DIS-
Vestfolds prosjekt Digitaliserte kilder i Vestfold etter 
hvert samler under sitt arbeid. 
 
Digitaliseringsprosjektet ble omtalt i Slekt og Data nr. 
1/2013 hvor arbeidsgruppa ba om innspill fra 
medlemmene.  
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Adopter en eidsvollsmann 
”Adopter en eidsvollsmann” er et samarbeidsprosjekt 
mellom DIS-Norge, Slekt og Data og Riksarkivaren. 
Prosjektet startet vinteren 2011 og lansering av 
prosjektet fant sted medio oktober 2011. I løpet av 
inneværende periode har mye skjedd. Ca. 70 
slektsforskere har arbeidet intenst med å forske frem 
representantenes etterkommere og i desember 2012 
var nesten samtlige slektstrær innsendt til prosjektet. 
Et møysommelig arbeid med å slå sammen samtlige 
trær begynte og etter 3 måneder var dette ferdig. En 
administrator av databasen ble plassert og 17. mai 
2013 ble publikum invitert til selv å fullføre arbeidet 
med å legge slekts informasjon inn i basen. Samtidig 
ble navnet på prosjektet endret til 
«Eidsvollsmennenes etterkommere». 
 
Målet var å samle mest mulig informasjon til 
databasen innen jubileumsåret 2014 startet. Ved 
utgangen av 2013 hadde vi samlet rundt 55.000 navn. 
Interessen fra publikum er stor og det en jevn økning 
som fortsetter. Databasen er åpen for publikum og 
enkel å søke i. Nettstedet er www.eidsvollsmenn.no 
Prosjektleder hos DIS-Norge, Slekt og Data er Mette 
Gunnari. 
 

Minneinnsamlingsprosjektet 
«Mange stemmer frå levde liv» er-en 
landsomfattende innsamling av livsminne 

Landslaget for lokalhistorie startet i 2012 sin fjerde 
minneinnsamling. De tidligere innsamlingene ble 
utført i 1964, 1981 og 1995/1996. 
Samarbeidspartnerne denne gangen er Norsk 
folkeminnelag, Norsk lokalhistorisk institutt, Norsk 
folkemuseum, Institutt for kulturstudier og 
orientalske språk, UIO, Institutt for historie og 
klassiske fag ved NTNU og DIS-Norge, Slekt og Data. 
Hensikten er å bevare menneskers historier om 
dagligliv, arbeidsliv, barndom osv. for framtiden. Folk 
født før 1950 oppfordres til å sende inn sine bidrag. 
Fristen for innsending er 31. desember 2014.  

Antall innsendte bidrag pr. 31.12.2013 var 87 og 
fordeler seg geografisk slik: 
 

1 Finnmark 3 
2 Troms 7 
3 Nordland 4 
4 Nord-Trøndelag 5 
5 Sør-Trøndelag 8 

6 Møre og 
Romsdal 6 

1 Sogn og 
Fjordane 7 

2 Hedmark 3 
3 Oppland 1 

10 Oslo 5 
11 Akershus 10 
12 Østfold 2 
13 Vestfold 4 
14 Vest-Agder 3 
15 Aust-Agder 1 
16 Hordaland  6 
17 Rogaland 7 
18 Buskerud 5 
19 Telemark 0 

 

Grensetreff 
DIS-Norge, Slekt og Data startet et samarbeid med 
Sveriges Släktforskarförbund om et felles 
slektsforskerarrangement i 2011. Samarbeidet 
fortsatte i 2012 etter et vellykket arrangement i 
Karlstad høsten 2011. De involverte partene utover 
de to ovennevnte var Svenska Migrationscentret, DIS-
Mitt (Sverige) og DIS-Sør-Trøndelag. Grensetreffet ble 
denne gang arrangert i Trondheim med svært 
suksessrikt resultat. 55 personer fra både Sverige og 
Norge deltok temaet var Grensevandring. 
De faglige foredragene tok for seg bla.a. Røros 
Kobberverk; Falu Koppargruva; Utvandringen över 
Trondheim og Grensehandelen mellom Norge og 
Sverige i Midt-Norge. 

 

Folketelling 1875 
Prosjektleder i DIS-Norge, Slekt og Data er Torill 
Johnsen (DIS-OA) 

FamilySearch og DIS-Norge, Slekt og Data kunngjorde 
i 2009 et felles initiativ om å lage en kostnadsfri og 
nettbasert avskrift av den norske folketellingen for 
1875. Dette er den eneste norske landsdekkende 
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folketellingen som enda ikke har blitt indeksert og er 
den første, globalt sett, som baserer seg på 
samarbeid via internett. Frivillige som kan lese norsk 
ønskes for å ferdigstille prosjektet. 

FamilySearch har allerede digitalisert alle filmrullene 
med bilder av sidene i tellingen og sammen med en 
stadig økende gruppe med frivillige, bruker de sin 
nettbaserte programvare for å opprette og lage den 
automatiserte indekseringen. Universitetet i Tromsø 

(Registreringssentralen) og DIS-Norge, Slekt og Data 
støtter prosjektet, mange frivillige gjør en stor jobb 
med å indeksere de resterende 1 million personer 
som er å finne i de ti-tusener av sider i folketellingen. 

Pr dags dato (19.03.2014) er 30 % ferdig lagt ut på 
nettsiden til FamilySearch og inneholder deler av 
Akershus, Hedmark og Østfold. Det finnes en oversikt 
over det som er søkbart hos Registreringssentralen 
for Historiske Data, Universitetet i Tromsø. 

 

DIS-Norge, Slekt og Datas deltagelse på 
eksterne tiltak 
DIS-Norge, Slekt og Data har i landsmøteperioden 
deltatt i flere TV-produksjoner med 
slektsforskningsbidrag. Denne aktiviteten er økende 
og gir organisasjonen også en liten inntekt  
 

Hjem og Hobby messen 
DIS-Norge, Slekt og Data har i både 2012 og 2013 
deltatt på Hjem og Hobby-messen. Denne messen 
trekker mange besøkende og blir hvert år arrangert 
på Lillestrøm.  

Vårmarkedet på Vikingskipet 
DIS-Norge, Slekt og Data deltok sammen med DIS-
Hedmark på vårmarkedet som arrangeres hvert år i 
Vikingskipet på Hamar. 
 

Svenske Slektsforskerdager 
DIS-Norges, Slekt og Data deltok på Svenske 
slektsforskerdager i 2012 som ble arrangert i Gävle. 

Prosjektgruppen i 2012 og 2013 bestod av  
Jan Edner (DIS-OA) 
Sigbjørn Elvebakken (DIS-OA) 
Hans Færø (DIS-OA) 
Mette Gunnari (DIS-OA) 

De samme deltok også på Svenske slektsforskerdager 
i 2013 som ble arrangert i Köping. 
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Aktiviteter i perioden 

 

USA-tur i 2012 
DIS-Norge, Slekt og Data arrangerte slektsforskertur 
til USA høsten 2012. Det var 32 deltakere som ble 
godt kjent underveis. Antallet var perfekt og vi reiste 
med en buss. Turen gikk fra Minneapolis i Minnesota 
til Seattle i Washington. På turen besøkte vi blant 
annet Sons of Norway Lodges, biblioteker, 
utstillinger. Halvparten av gruppen reiste fra Seattle 
til Salt Lake City hvor det ble drevet slektsforskning i 
Mormonernes enorme bibliotek. 

 

Norges Kulturvernforbund 
DIS-Norge, Slekt og Data er medlem i Norges 
Kulturvernforbund og har deltatt på årsmøtene til 
Norges Kulturvernforbund både i 2012 og 2013. 
Styreleder Torill Johnsen har sittet som nestleder i 
Norges Kulturvernforbund i hele perioden. Hun har 
også sittet som leder i internasjonalt utvalg. 

 

Studieforbundet Kultur og Tradisjon 
DIS-Norge, Slekt og Data er medlem i 
Studieforbundet Kultur og Tradisjon. DIS-medlem 
Knut Bryn har sittet som styremedlem i 
studieforbundet hele perioden og DIS-medlem Mette 
Gunnari satt i valgkomitéen i 2012. 

 

Studium i slektsfag  
DIS-Norge, Slekt og Data har et samarbeid med 
Høgskulen i Volda om et nettbasert studium i slekts-
gransking. Studiet består av to fagemner: En 
begynnermodul som går om høsten og en for 
viderekommende som går om våren. DIS-Norge, Slekt 
og Data har først og fremst ansvar for å skaffe 
kompetente veiledere og bidra til at oppgavene blir 
relevante. 

2012: 
Studiet ble litt utvidet i forhold til tidligere år og gir 
f.o.m. høstsemesteret 2 x 10 studiepoeng. Det var 17 

studenter som meldte seg opp til studiet for 
2012/2013. Knut Bryn (DIS-BU) og Jonny Lyngstad 
(DIS-MR) har vært veiledere. 

2013: 
Studiet for 2013/2014 har hatt 14 studenter. Knut 
Bryn (DIS-BU) og Jonny Lyngstad (DIS-MR) har også i 
dette studieåret vært veiledere. Planlegging av en 
tredje modul i studiet er påbegynt. Denne blir trolig 
tilgjengelig i vårsemesteret 2015. 

 

Slekt og Data 
DIS-Norge, Slekt og Data utgir medlemsbladet Slekt 
og Data 4 ganger årlig. Dette blir sendt til samtlige 
medlemmer og abonnenter. Aina Johnsen Rønning 
har i hele perioden vært redaktør for bladet. Høsten 
2013 skiftet vi trykkeri og inngikk et samarbeid med 
Aktiv Trykk AS/Gamlebyen Grafiske AS og endret 
papirkvaliteten til et bedre og miljømerket papir. 
Grongstad Grafiske har i hele perioden hatt ansvaret 
for det grafiske arbeidet. 

Bladet er på 48 sider per nummer, og redigeres etter 
redaksjonelle prinsipper. Bladet deles opp i en 
nyhetsdel, en faglig del og en "medlemsbladdel" med 
organisasjonsstoff, leserbrev og bidrag fra 
medlemmene. Den faglige delen består enten av 
fagartikler innsendt fra medlemmene, og/eller en 
"slektsforskerskole", der mer grunnleggende 
problemstillinger tas opp. I 2012 og 2013 ble disse 
temaene tatt opp i slektsforskerskolen:  

Nr 1 2012: Del 3: Foto – hva kan man bruke?  
Nr 2 2012: Del 4: Skanning av bilder – hvordan fjerne 
Moire-mønstre? 
Nr 3 2012: Del 5: Restaurering av bilder – kommer 
langt med gratis programvare. 
Nr 1 2013: Del 6: Hvordan slektsforske i Danmark 
Nr 2 2013: Del 7: Hvordan søke i Australia 
Nr 3 2013: Del 8: Slektsblogg – hvilke bilder kan du 
bruke? 
Nr 4 2013: Del 9: Hvordan søke i svenske kilder? 
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I 2012 og 2013 har vi anmeldt norske slektsblogger 
med terningkast. Dette for å løfte det slektsfaglige 
som skjer på nett, slik at folk kan holde seg oppdatert 
mellom utgivelsene til Slekt og Data. Vi vil i årene 
fremover anmelde andre slektsblogger, men ikke i 
hvert nummer, siden det ikke er så mange faglig 
tunge, rene slektsblogger som ikke allerede er 
omtalt:  
 

Nr 1 2012: Liv Ofsdal: Min Digitale verden  
Terningkast seks 

Nr 2 2012: Laila Christiansen: Slekt og Slikt 
Terningkast fem 

Nr 3 2012: Anne-Lise Skillinghaug: Anne-Lises lille  
hjørne. Terningkast fire 

Nr 4 2012: Viggo Eide: Tid og Rom 
Terningkast seks 

Nr 1 2013: Oddvar Munro-Jenssen: Skrivebloggen  
Terningkast fire 

Nr 2 2013: Liv Marit Haakenstad: Genit  
Terningkast fem 

 

Slekt og Data produseres på lavbudsjett, uten penger 
til fotograf, eksterne bidragsytere eller en ansatt 
redaktør. Det begrenser muligheten til å lage et 
helhetlig, profesjonelt blad. I og med at vi ikke kan 
kjøpe inn stoff, er vi avhengig av at medlemmene 
sender inn tips og bidrag. For redaktøren er det en 
betydelig jobb å følge opp eventuelle bidragsytere. 
Etter hvert nummer trekkes det ut to slike 
bidragsytere, som får en bokgave som oppmuntring. 
 

På sikt bør det jobbes for at DIS-Norge, Slekt og Data 
skal få flere midler til å lage et mer profesjonelt blad. 
Vi opplever imidlertid at medlemmene er svært 
fornøyde med bladet, og engasjerte dersom det 
kommer opp kontroversielle saker. 

 

Kirkebokregistrering 
Det første forberedende møtet i gruppa ble avholdt 
22. november 2012 hvor Mette Gunnari, Torill 
Johnsen (DIS-OA), Tore Stustad (DIS-BU) og Jonny 
Lyngstad (DIS-MR) møtte. Dette var et forberedende 
møte hvor strategien ble lagt for det videre arbeidet. 

På det neste møtet den 12. desember 2012 møtte 
Remi Pedersen (DIS-BU), leder for 
kirkebokregistreringa, Mette Gunnari, Tore Stustad 
(DIS-BU) og Jonny Lyngstad (DIS-MR). Her ble det 
bestemt å omorganisere gruppa, slik at den består av 
ei prosjektgruppe og ei markedsføringsgruppe. 

Prosjektgruppa skal fortsette med det praktiske 
arbeidet, mens markedsføringsgruppa skal ta seg av 
det økonomiske. 

På dette møtet opplyste Remi Pedersen (DIS-BU) om 
status: 

290 filer var i systemet på forskjellige nivå, derav 8 til 
sluttkontroll, 15-20 til frekvensanalyse og 67 til 
digitalpensjonatet. 

Remi Pedersen (DIS-BU) leder prosjektgruppa og 
styrer koordinatorene rundt i alle distriktslagene. 

Helene Kristine Gurihus (DIS-FI) leder 
markedsføringsgruppa. 

Markedsføringsgruppen har bestått av Per Valebrokk 
(DIS-VA), Kjell Helge Moe (DIS-OP) og Helene Kristine 
Gurihus (DIS-FI) som styrets representant. Gruppens 
oppgave har vært å se på ulike måter å finansiere 
kilderegistrering, og å øke interessen for 
kilderegistrering generelt. Gruppen har møtt to 
ganger. 
 
Gruppens første prosjekt er en serie med 
selvfinansierende kurs i gotisk skrift. Vi håper at en 
generell økning i antall personer som har kunnskap 
om denne skriftformen vil bidra til å senke terskelen 
for at flere kilder og kildeserier kan bli transkribert og 
tilgjengeliggjort. 
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Testamentering 
DIS Norge, Slekt og Data mottok sluttrapporten for 
testamenteringsprosjektet i 2012. I denne perioden 
har gruppen med Jarle Hannisdal (DIS-HO) jobbet 
videre med forarbeidet til en publikasjon angående 
testamentering. Det har blitt jobbet med å se på DIS 
Norge, Slekt og Data sine muligheter og utfordringer 
til å ta i vare på slektshistorisk materiale. Gruppen 
har sett på hvordan forskjellige regioner kan ta vare 
på forskjellige typer materiell; databaser, bilder, 
bøker og gjenstander. Fokus har vært å ivareta 
slektsdatabaser. Utviklingen på nettet går meget 
raskt og vi ser nye muligheter og utfordringer. Det er 
også jobbet med å se på samarbeidsavtaler med 
forskjellige organisasjoner med tanken på å ivareta 
på slektshistorisk materiale. Arbeidet forsetter i 2014. 

Gravminner i Norge (GiN) 
 

Gruppen består av: 
Renathe-Johanne Wågenes (DIS-HO), leder 
Asle Jonassen (DIS-RO) 
Kirsti Arctander (DIS-SA), ansvarlig for innsendte 
korrigeringer 
 
Alle distriktslagene har en gravstedskoordinator som 
har en egen e-post adresse som skal brukes i 
forbindelse med GiN. gravreg@(distriktslagets 2 
bokstaver).disnorge.no 
 
Den sentrale gravstedsgruppen har 2 e-post adresser. 
gravreg@disnorge.no og gravkorr@disnorge.no 
 
Det er en egen administrasjonsside til bruk for 
gravstedskoordinator. Det er også en egen gruppe på 
slektsforum forbeholdt disse.  
 
Flere av de lokale gravstedskoordinatorene jobber 
også med innsendte korrigeringer 
/tilleggsinformasjon og linking av bilder. Til dette 
kreves egen pålogging og opplæring som bare noen 
få har fått.  
 
I 2012 ble det lagt ut 182 kirkegårder. Noen av disse 
var nye, mens andre var oppdateringer. 
 
I 2013 ble det lagt ut 146 kirkegårder. Noen av disse 
var nye, mens andre var oppdateringer. 
 
I løpet av årene har det komme inn mange tusen 
korrigeringer/tilleggsopplysninger. Dessverre Er det 
ikke mulig å hente ut det eksakte tallet, men siden 
GiN startet i 2005 er det kommet in over 61.000 slike. 
Dvs. ca. 4.500 i året. Nå har nok dette vært økende 
pga større mengder som er lagt inn og større bruk av 
GiN enn de første årene.  
 
Det jobbes med et prosjekt som kalles "Det nye 
Gravminner i Norge".  
Gruppen består av: Heidi Sitara Fjeldvig (DIS-OA), 
Renathe-Johanne Wågenes (DIS-HO), Asle Jonassen 
(DIS-RO) og Nils Tolleshaug (DIS-OA). 
Det er behov for å få gjort endringer både i 
webutgaven av GiN, men også i den administrative 
delen. Vi har fått kartlagt hva som skal beholdes i 
dagens funksjonalitet, og hva som må endres. 
Tidligere har ikke prosessene i GiN vært kartlagt, 
dette er nå gjort.  
Ovennevnte prosjekt er enda ikke ferdig og sendt til 
styret for godkjenning.  
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Det har lenge vært et ønske om å arrangere ny 
samling for gravstedskoordinatorer. 
Gravminnegruppen har lenge forsøkt å få dette til og 
høsten 2013 ble planlegging av dette startet. Møtet 
skal være mai 2014. 
 
GiN er i sin helhet basert på frivillighet. Det har i løpet 
av de siste årene vært jobbet mindre med GiN fra 
sentralt hold enn tidligere år. Årsaken er en 
kombinasjon av sykdom og at noen har hatt større 
arbeidspress i sin vanlige jobb.  
 
Tallfakta pr 25. februar 2014.  
Søk i databasen:  79 974 048 
Registrerte gravminner:    2 398 384 
Gravminner med bilde:      1 324 722 
 
 
 
DIStreff 
 
DISTreff/DISByt-samarbeidet – 2012-2013 
  
I forbindelse med Svenske Slektsforskerdagene som 
ble avholdt i Gävle 25.-26. august 2012, ble det 
avholdt et drøftelsesmøte mellom Torill Johnsen (DIS-
OA) og Sigbjørn Elvebakken (DIS-OA) fra DIS-Norge, 
Slekt og Data og Daniel Berglund og Christer 
Gustavsson fra Föreningen DIS. Temaet var hvordan 
man kunne få fortgang i videreutvikling av 
DISTreff/DISByt. Man kom til enighet om at det skulle 
nedsettes en utviklingsgruppe på svensk og norsk 
side med deltagelse av frivillige utviklere, samt en 
felles styringsgruppe for prosjektet. De svenske 
utviklerne hadde et oppstartsmøte i Linköping i 
november 2012, hvor utvikler Simen Øvrebø deltok 
fra norsk side. Den felles styringsgruppen hadde sitt 
første møte 05.03.2013, hvor det ble klarlagt behov 
for å få på plass en samarbeidsavtale mellom 
organisasjonene DIS-Norge, Slekt og Data og 
Föreningen DIS om det videre samarbeide og 
utviklingsarbeidet.  
 
I løpet av forsommeren og sommeren 2013 hadde 
styringsgruppen i alt 6 nettmøter ved hjelp av Skype. 
Dette ledet frem til den samarbeidsavtale som ble 
undertegnet av lederne for de respektive foreninger 
etter at styrene hadde bifalt det foreliggende 
avtaleutkast. Parallelt med dette, ble det utarbeidet 
et revidert utkast til utvikleravtale, som ble forelagt 
utviklerne til undertegnelse ved utgangen av 2013. I 
løpet av året har det skjedd endringer i den norske 

utviklingsgruppen, slik at denne ved utgangen av året 
kun består av Rolf B. Holte (DIS-SA) og Tormod 
Engebu (DIS-VA). Disse har sagt seg villig til å 
kontrollere programkode og gi generelle innspill. DIS-
Norge, Slekt og Data vil takke Alf Christoffersen og 
Simen Øvrebø for det uvurderlige bidrag de har gitt i 
forhold til drift, bidragskjøring og videreutvikling av 
DISTreff-tjenesten. Under felles styremøte med DIS-
Danmark 22. januar 2014 ble det videre undertegnet 
felles avtale om drift av DIS-Træf og tilgang til 
DISTreff/DISByt-tjenesten og underliggende 
database.  
 
Etter at samarbeidsavtalen og utvikleravtaler nå har 
kommet på plass, er utviklerne på norsk og svensk 
side i gang med å utvikle databasemodell og 
spesifisere kravspesifikasjoner for webløsning og 
løsning for bidragskjøring. Med disse felles 
anstrengelser har man forhåpninger om å kunne 
videreutvikle DISTreff/DISByt, slik at tjenesten bedre 
svarer til de forventninger våre medlemmer har.  
 
Utkast til samarbeidsavtale med DIS-Danmark og DIS-
Norge, Slekt og Data ble drøftet i styringsgruppen. 
(Denne ble signert i januar 2014) 
 
 
 
Landsmøte, tillitsmannskonferanse og 
ledersamlinger 
Organisasjonens 16. landsmøte ble avholdt på Rica 
Nidelven Hotell i Trondheim, 28.-29. april 2012. 
Det ble avholdt tillitsmannskonferanse på Thon Hotell 
på Gardermoen, 20.-21. april 2013 
 
Det ble avholdt ledersamling i Øvre Slottsgate 2B, 3.-
4. november. 2012  
Det ble avholdt ledersamling på Thon Hotell på 
Gardermoen, 2.-3. november. 2013 
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Slektsforskerdagen 
 

Slektsforskerdagen ble arrangert siste lørdag i 
oktober i både 2012 og 2013 over hele Norge.  

Tema på arrangementet i 2012 var: 

«Gamle brev forteller» 
Med fokus på følgende: 

• "Gamle brev forteller". Kåseri basert på 
gamle brev eller brevsamlinger 

• Utstillinger om utviklingen fra håndskrevne 
brev med gotisk håndskrift til SMS 

• Utstillinger av noen interessante brev fra 
gamle dager (samarbeid med lokale 
museum/arkiv) 

• Foredrag om postvesenets historie lokalt 
(postgårder, postveier, postbåter, 
poståpnerier etc.) 

• La folk som har brev (eller andre private 
dokumenter) fra 1800-tallet, ta dem med seg 
til SFD. Tilby hjelp til tyding og transkribering 

• Lokale postkort. Samarbeid med 
postkortsamlere 

• Amerikabrev. Det finnes flere bøker om dette 
temaet. 

• Brev til Kongen. I enevoldstida fikk Kongen 
brev i tusentall fra folk som ba om hjelp til 
dette og hint. De inneholder både 
lokalhistorie og personalhistorie. Mange er 
utgitt i bøker. 

• Middelalderbrev. Fra hele Norge er bevart 
brev bl.a. om arv, eiendomssalg og tvister. De 
er et viktig grunnlag for slektsforskning i 
middelalderen. Still ut bilder av 
middelalderbrev som omtaler lokale forhold.  

 
 

Tema på arrangementet i 2013 var: 

«Urbefolkning og minoriteter i Norge» 
Med følgende fokus: 

Vi tenker særlig på samer, kvener, skogfinner, 
sigøynere (rom), tatere (romani) og jøder. Samer har 
status som urbefolkning. De andre folkegruppene har 
offisiell status som nasjonale minoriteter.  

Disse etniske gruppene er kanskje ikke like synlige i 
dag som de var for et par generasjoner siden, men 
det er svært mange nordmenn som har aner i disse 
gruppene. For slektsforskere kan det derfor være 
matnyttig å vite mer om minoritetenes historie og 
særpreg, og ikke minst få innblikk i kilder som er 
spesielt viktige for slektsforskning på dette området. 
De siste 50 årene har det kommet nye 
innvandrergrupper til Norge. Vi har fått en rekke nye 
minoriteter. Her ligger også mye interessant stoff 
som kan være aktuelt å ta opp som tema. 

Arrangementet ble en stor suksess begge år i hele 
Norge. Interessen for slektsforsking er økende og 
Slektsforskerdagen er den viktigste arena for alle 
interesserte, også ikke-medlemmer i løpet av et år. 
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Om organisasjonen 
DIS-Norge, Slekt og Data har 20 distriktslag og 40 lokale lag/grupper: 
 
Distriktslag Lokallag/gruppe 
DIS-Aust-Agder DIS-Risør 
DIS-Buskerud DIS-Drammen 

DIS-Kongsberg 
DIS-Deaf  
DIS-Finnmark  
DIS-Haugaland DIS-Sunnhordland 
DIS-Hedmark  
DIS-Hordaland  
DIS-Møre og Romsdal DIS-Aukra 

DIS-Giske 
DIS-Haram 
DIS-Indre Nordmøre 
DIS-Kristiansund 
DIS-Molde 
DIS-Rauma 
DIS-Smøla 
DIS-Sykkylven 
DIS-Ørskog/Vestnes 
DIS-Ålesund/Sula 

DIS-Nord-Trøndelag DIS-Levanger 
DIS-Namsos 
DIS-Steinkjer 
DIS-Stjørdal 

DIS-Oppland DIS-Hadeland 
DIS-Oslo/Akershus DIS-Asker 

DIS-Follo 
DIS-Nedre Romerike 
DIS-Øvre Romerike 

DIS-Rogaland DIS-Egersund 
DIS-Salten Slektshistorielag  
DIS-Sogn og Fjordane DIS-Sogn 

DIS-Sunnfjord 
DIS-Sør-Trøndelag DIS-Austrått 

DIS-Gauldal 
DIS-Nea 
DIS-Orkdal 
DIS-Røros 
DIS-Sør-Fosen 
DIS-Trollheimen 

DIS-Telemark DIS-Tinn 
DIS-Troms DIS-Nord-Troms 
DIS-Vest-Agder  
DIS-Vestfold DIS-Larvik 

DIS-Sande 
DIS-Sandefjord 
DIS-Tønsberg 

DIS-Østfold  
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I løpet av 2013 startet arbeidet med å opprette DIS-Nord i organisasjonens nivå 2. DIS-Nord skal ha et 
representantskap og ha ansvaret for all medlemsaktivitet i fylkene Troms og Finnmark. Dette arbeidet er 
gjennomført i begynnelsen av 2014. 
 

Medlemsutviklingen 
Medlemsutviklingen i landsmøteperioden har vært 
stor. Organisasjonen har flere medlemmer enn noen 
gang og dette må sees i sammenheng med den store 
interessen for slektsforskning i samfunnet. Flere TV-
produksjoner med slektsforskning som tema og 
innhold har ført til stor interesse både for DIS-Norge, 
Slekt og Data og slektsforskning generelt. 

Pr. 31.12.2012 hadde DIS-Norge 8.964 medlemmer 
Pr. 31.12.2013 hadde DIS-Norge 10.353 medlemmer 

 

Medlemstilbud 
I perioden er det fremforhandlet noen nye 
medlemstilbud. DIS-Norge, Slekt og Data tilbyr nå,  

• Rabatt på innkjøp av briller og synstest hos 
Brilleland og Interoptik,  

• Rabatt på bokbinding og trykking,  
• Rabatt på slekts- og prydtavler og generelle 

medlemstilbud hos Norsk Slektshistorisk 
Forening.  

• Rabatt på flotte slekts- og prydtavler fra 
HomeDeco. 

• Rabatt på Ancestry.se 
• Arkiv Digital for de med slekt i Sverige 
• Ny og forbedret avtale med Telenor om 

mobilt bredbånd, bredbånd og IP-telefoni 
• Rabatt på konvertering til DVD. Einar Holm  
• Organisasjonen kan tilby flere bøker enn 

tidligere. 
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Faglige Utvalg 
 
Internett  
Dødsannonser fra avisen Glåmdalen. 

Samlingen av dødsannonsene er en gave 6. desember 
2012 til DIS Oslo/Akershus. Samler og giver er Ragnar 
Olsen (DIS-OA) som skriver: Så lenge jeg klarer, vil 
oppdatering komme innen utgangen av februar året 
etter. Ovenfor er en link til start av Javaprogram for 
søk i en database over dødsannonser i avisen 
Glåmdalen fra årene 1943 til og med 2012, over 
60.000 dødsannonser. Glåmdalen dekker fra Nes på 
Romerike videre Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger, 
Eidskog, Våler, Grue og Åsnes. Mange har flyttet ut, 
men har familie igjen og setter derfor inn 
dødsannonsen i Glåmdalen. Annonsene er søkbare på 
navn eller dato for trykking i avisen." 

Alle distriktslag utenom Finnmark har nå hjemmeside 
lik DIS-Norge, Slekt og Datas hovedside. 
Organisasjonen benytter publikasjonsverktøyet. 
Drupal. 

Genealogiske ressurser 
"DIS-Norge, Slekt og Data ønsker at organisasjonens 
tjenester og medlemstilbud skal fremstå som 
tilpasset den teknologiske utvikling. Med bakgrunn i 
dette er det igangsatt et arbeid for å se på hvordan 
Genress - Genealogiske ressurser kan videreutvikles, 
både med hensyn til oppbygging av database, 
innsending og registrering av forslag til nye ressurser 
og utforming av søkeside." 
 

Slektsfaglig 
Utvalget er et rådgivende organ for Styret i 
slektsfaglige spørsmål og har dessuten noen faste 
oppgaver. Utvalget har ansvaret for drift av DIS-
Norges veiledningstjeneste som er en hjelp for nye 
medlemmer, og bidrar også til planleggingen av 
Slektsforskerdagen. Utvalget har i hele perioden 
bestått av Knut Bryn DIS-BU), Greta Hysvær (DIS-OA) 
og Marius Hellerud (DIS-ØF). Jonny Lyngstad (DIS-MR) 
og Sigbjørn Elvebakken (DIS-OA) har vært styrets 
kontaktpersoner. 

2012 
Veiledningstjenesten fikk 78 henvendelser med 
spørsmål om hjelp til forskjellige slektsfaglige 
spørsmål. Av disse kom 55 fra nyinnmeldte 
medlemmer. Dette var spørsmål om hjelp til å finne 
opplysninger om navngitte personer, men også 
generelle spørsmål om f.eks. bruk av kilder på nettet. 
Noen nye medlemmer ville ha råd om hvordan man 
begynner med slektsforskning. Ikke-medlemmer som 
henvendte seg tjenesten, fikk ganske korte svar med 
anbefaling om å melde seg inn i foreningen. Dette 
resulterte i en del nye medlemmer. 

Slektsfaglig utvalg utarbeidet en liste med forslag til 
temaer for slektsforskerdagene 2012–2015. Temaet 
for Slektsforskerdagen 2012 var «Gamle brev 
forteller».  

2013 
Første halvår ble preget av en ny runde med "Hvem 
tror du at du er?" som gikk på NRK i januar og 
februar. Dette ga foreningen mange nye medlemmer 
og veiledningstjenesten fikk mye å svare på. I første 
kvartal var det en økning i antall henvendelser på 87 
% i forhold til året før. Totalt kom 105 henvendelser 
til veiledningstjenesten i 2013. Av disse kom 89 fra 
nyinnmeldte DIS-medlemmer. 

Temaet for årets slektsforskerdag var 
«Urbefolkninger og minoriteter i Norge». 
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ÅRSBERETNING 2012 OG 2013 

 

Det fremlagte årsregnskap med resultatregnskap og 
balanse med tilhørende noter gir etter styrets 
oppfatning en rettvisende oversikt over utviklingen og 
resultatet av virksomheten og den økonomiske stillingen 
ved årets slutt for DIS-Norge. 
 
 
Arbeidsmiljø og det ytre miljø  
Arbeidsmiljøet er godt. Det har ikke vært ulykker som 
har rammet ansatte eller skade på foreningens utstyr. 
 
Foreningens virksomhet beriker det ytre miljø. 
 

Årsregnskapet 
Vi bekrefter forutsetningen for fortsatt drift som er lagt 
til grunn i årsregnskapet.  Det fremlagte årsregnskap 
med resultatregnskap og balanse med tilhørende noter 
gir etter styrets oppfatning en rettvisende oversikt over 
utviklingen og resultatet av virksomheten og den 
økonomiske stillingen ved årets slutt. Det har heller ikke 
inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av 
betydning ved bedømmelsen av foreningen. 

 

Resultatdisponering 2012 og 2013 

Årsresultatet for 2012 ble et underskudd  
kr. 787 034. Styret foreslår at årsresultatet 
 anvendes slik: 
 

Overført fra egenkapital- og risikofond    750 000  
Overført fra foreningskapital      37 034  
Sum disponeringer 787 034 

 

Årsresultatet for 2013 ble et overskudd  
kr. 274 908. Styret foreslår at årsresultatet  
anvendes slik: 
 

Overført til egenkapital- og risikofond 250 000 
Overført til foreningskapital  24 908 
Sum disponeringer 274 908 
  

 

 

Oslo, 31. desember 2013 | 22. mars 2014 
 
 
 

Torill Johnsen 
Styreleder 

Nina Hanssen 
Nestleder 

Jarle Hannisdal 
Nestleder 

Helene Kristine Gurihus 
Økonomiansvarlig 

 
 
 
Morten Thorvaldsen 

 
 
 
Heidi Sitara Fjeldvig 

 
 
 
Jonny Lyngstad 

 
 
 
Tone Britt Mathisen 

 
 
 
Sigbjørn Elvebakken 

 
 
 
Tore Stustad 

 
 
 
Mette Gunnari 
Generalsekretær 
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RESULTATREGNSKAP 

   
      
      
 

    Note 2012 2013 

      
 

SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER 
         

  
Kontingenter 1              2 059 428  2 970 696 

  
Andre Salgsinntekter og støtte 2                  232 726  243 530 

  
        

  
Sum driftsinntekter 

 
2 292 154 3 214 226 

      
 

DRIFTSKOSTNADER 
   

  
Varekostnader vedr. salgsinntekter 

 
                   95 306  137 032 

  
Kostnader for Slekt & Data 4                 441 387  497 753 

  
Lønn og Sosiale Kostnader 3             1 204 013  1 252 105 

  
Administrasjonskostnader 5                728 989  556 906 

  
Medlemsaktiviteter, møter, reiser m.m. 6                 642 494  517 580 

  
        

  
Sum driftskostnader 

 
3 112 189 2 961 375 

  
        

  
Driftsresultat 

 
-820 035 252 850 

      
 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 
   

      
  

Finansinntekter 
 

                   86 994  84 826 

  
Finanskostnader 8                   53 992  62 768 

  
        

  
Netto finansposter 

 
33 001 22 058 

      
 

ÅRSRESULTAT   -787 034 274 908 

      
 

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 
   

  
Overført til/fra egenkapital- og risikofond 

 
-750 000 250 000 

  
Overføringer til/fra foreningskapital 

 
-37 034 24 908 

  
        

  
Sum 

 
-787 034 274 908 
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BALANSE 
     

    
31. desember 

 
31. desember 

       Note 2012   2013 
 

        EIENDELER 
     

 
Anleggsmidler    57 468 

 
57 468 

 
        
 

Omløpsmidler 
     

  
Lagerbeholdning    27 283 

 
28 805 

 
   

   
    

  
Kundefordringer    43 745 

 
40 672 

 
  

Andre kortsiktige fordringer    97 000 
 

25 609 
 

  
MVA kompensasjon    130 000 

 
152 662 

 
  

          
 

  
Sum fordringer    270 745 

 
218 943 

 

  
Pengemarkedsfond 8 1 848 527 

 
1 885 879 

 
  

          
 

  
Sum investeringer    1 848 527 

 
1 885 879 

 
   

   
    

  
Kontanter og bankinnskudd 7 767 699 

 
1 253 499 

 
 

             
 

 
Sum omløpsmidler    2 914 254 

 
3 387 126 

 
   

   
    

 
Sum eiendeler    2 971 722   3 444 594 

 
        EGENKAPITAL OG GJELD 

     
        

 
Egenkapital 

     
  

Foreningskapital 01.01    996 393 
 

959 359 
 

  
Fond for reserve- og risiko    750 000 

 
0 

 
  

Fond kilderegistrering    57 188 
 

57 188 
 

  
Fond slektsbok    90 000 

 
90 000 

 
  

Årets resultat etter fondsavsetninger    -787 034 
 

274 908 
 

  
           

 
  

Sum egenkapital    1 106 546 
 

1 381 454 
 

        
 

Kortsiktig gjeld 
     

  
Skattetrekk, avgifter, feriepenger o.l.    199 800 

 
195 462 

 
  

Leverandørgjeld    26 694 
 

15 610 
 

  
Gjeld til lokallag 8 1 580 981 

 
1 833 559 

 
  

Annen kortsiktig gjeld    57 701 
 

18 508 
 

  
           

 
  

Sum kortsiktig gjeld    1 865 176 
 

2 063 140 
 

   
   

    
 

Sum gjeld og egenkapital    2 971 722   3 444 594 
  

 
 

 

 

 

 
 

    
 

 

 

     
        
                
    

 

         
      
      
      

 Helene Kristine Gurihus 
Økonomiansvarlig 

Tore Stustad 

Morten Thorvaldsen 

Jarle Hannisdal 
Nestleder 

Heidi Sitara 
Fjeldvig 

Jonny Lyngstad Tone Britt Mathisen 

Sigbjørn 
Elvebakken 

Mette Gunnari 
Generalsekretær 

Torill Johnsen 
Styreleder Nina Hanssen 

Nestleder 
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 NOTE 1 - Medlemskontingent 
      

 
 

            2012   2013   

       
 

Totalt innbetalt kontingent 
 

2 720 891 
 

3 937 457 
 

 
 -Tilskudd fra DIS-Norge til lokallagene 

 
-661 463 

 
-966 762 

        
 

Netto kontingentinntekter   2 059 428   2 970 696   

 
  

      NOTE 2 - Andre salgsinntekter 
      

 
 

            2012   2013   

        
 

Salg av starthefter og bøker 
 

84 446 
 

138 495 
 

 
Andre inntekter 

 
148 280 

 
105 035 

        
 

Sum andre salgsinntekter   232 726   243 530   

        NOTE 3 - Lønn og sosiale kostnader 
      

 
 

            2012   2013   

       
 

Arbeidsgiveravgift 
 

155 798 
 

159 671 
 

        NOTE 4 - Slekt og Data, foreningens medlemsblad 
    

 
 

                 2012   2013        
            
 

Sum inntekter 
 

0 
 

0 
 

     

       
     

 
Trykkekostnader 

 
174 280 

 
182 240 

 
     

 
Porto, forsendelse 

 
235 967 

 
282 852 

 
     

 
Annet   31 140   32 661        

 
Sum kostnader 

 
441 387 

 
497 753 

 
     

       
     

 
Resultat for Slekt og Data   441 387   497 753        

       
     

 NOTE 5 - Administrasjonskostnader 
     

     
 

 
 

                 2012   2013        
            
 

Husleie, strøm og andre husværekostnader 
 

208 037 
 

139 017 
 

     

 
Honorar, regnskap/revisjon 

 
91 625 

 
109 844 

 
     

 
EDB Honrarer, konsulenter, kurs m.m. 

 
260 636 

 
206 357 

 
     

 
Kontorrekvisita, inventar 

 
34 036 

 
19 759 

 
     

 
Datautstyr/-rekvisista, vedl. programmer 

 
186 000 

 
182 997 

 
     

 
Andre kostnader,  

 
14 581 

 
24 357 

 
     

 
Telefon kostnader 

 
14 538 

 
12 246 

 
     

 
Portokostnader  

 
11 923 

 
-5 282 

 
     

 
Forsikringer 

 
4 557 

 
4 369 

 
     

 
Betalingsgebyrer 

 
27 923 

 
38 147 

 
     

 
MVA-kompensasjon 

 
-124 866 

 
-174 906 

 
     

            
 

Sum administrasjonskostnader   728 989   556 906        
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 NOTE 6 - Medlemsaktiviteter, møter, reiser m.m. 
     

 
 

            2012   2013   

       
 

Bilgodtgjørelser, og reisekostnad medl. 
 

43 354 
 

43 264 
 

 
Årsmøte/Landsmøte/tillitsm.konf. 

 
315 812 

 
199 759 

 
 

Styre og komitemøter 
 

100 544 
 

115 636 
 

 
Samarbeid m. utenl. organisasjoner 

 
7 261 

 
15 486 

 
 

Andre kostn./styrets disp. 
 

0 
 

796 
 

 
Andre møteutgifter 

 
88 102 

 
69 948 

 
 

Messer og utstillinger, reklame og matr. 
 

76 325 
 

54 689 
 

 
Spesielle medlemstiltak 

 
0 

 
6 538 

 
 

Medlemskontingenter i andre foren. 
 

11 095 
 

11 464 
        

 
Sum Medlemsaktiviteter, møter, reiser m.m. 642 494   517 580   

        NOTE 7 - Kontanter og bankinnskudd 
      

 
 

            2012   2013 
        

 
Kontanter  

 
1 828 

 
1 828 

 
 

Bankinnskudd OCR 
 

27 700 
 

53 643 
 

 
Bankinnskudd driftskonto 

 
417 695 

 
138 703 

 
 

Bank - PayPal 
 

879 
 

879 
 

 
Bankinnskudd høyrente 

 
268 374 

 
1 010 204 

 
 

Bankinnskudd Slektsbok  
 

5 980 
 

2 480 
 

 
Bankinnskudd for skattetrekk 

 
45 244 

 
45 762 

        
 

Sum kontanter og bankinnskudd   767 699   1 253 499 
 

        NOTE 8 - Pengemarkedsfond og gjeld til distriktslagene / likvidplassering 
  

 
 

                 2012   2013 
      

            Kortsiktig pengemarkedsfond DnB III 
 

1 848 527 
 

1 885 879 
 

     

 
Herav utgjør gjeld til distriktslagene for plassering av overskuddslikviditet i DIS-Norge: 

             
 

DIS-Hordaland 
 

7 278 
 

3 256 
 

     

 
DIS-Salten 

 
6 387 

 
18 400 

 
     

 
DIS-Sør-Trøndelag 

 
149 192 

 
184 975 

 
     

 
DIS-Rogaland 

 
181 225 

 
190 448 

 
     

 
DIS-Oslo/Akershus 

 
595 321 

 
646 693 

 
     

 
DIS-Møre og Romsdal 

 
64 281 

 
34 055 

 
     

 
DIS-Vestfold 

 
50 268 

 
68 112 

 
     

 
DIS-Haugaland 

 
2 338 

 
818 

 
     

 
DIS-Aust-Agder 

 
73 502 

 
88 424 

 
     

 
DIS-Vest-Agder 

 
19 542 

 
48 432 

 
     

 
DIS-Nord-Trøndelag 

 
36 853 

 
49 465 

 
     

 
DIS-Troms 

 
63 792 

 
75 962 

 
     

 
DIS-Østfold 

 
63 125 

 
103 271 

 
     

 
DIS-Finnmark 

 
77 602 

 
93 075 

 
     

 
DIS-Oppland 

 
81 576 

 
85 398 

 
     

 
DIS-Sogn og Fjordane 

 
28 819 

 
44 596 

 
     

 
DIS-Telemark 

 
3 522 

 
3 233 

 
     

 
DIS-Hedmark 

 
28 059 

 
22 592 

 
     

 
DIS-Buskerud 

 
47 130 

 
72 354 

 
     

 
DIS-Deaf 

 
1 170 

 
2 

 
     

            
 

Sum gjeld / innestående plassering for distriktslag 1 580 981   1 833 559 
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Til egne notater 
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DIS-Norge, Slekt og Data 
Øvre Slottsgate 2B 
0157 OSLO 
22 42 24 00 
www.disnorge.no 
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