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ÅRSMELDING for 2016 

Foreningens formål er: 

o Å skape et lokalt forum for databehandling i slekts- og personalhistorie og spre 
kunnskap om dette. 

o Å stimulere slektsforskning i sitt område. 
o Å organisere og koordinere medlemmenes arbeid i forbindelse med 

databehandling av genealogisk kildemateriale samt å stimulere til slikt arbeide. 

Medlemstall 

Slekt og Data Telemark hadde 31.12.2016 284 medlemmer.  
Laget har gruppe på Facebook. 

Styret i Slekt og Data Telemark har i 2016 bestått av: 

o Leder:  Eva Helene Erntsen (2 år)  
o Nestleder:  Stig Heimdal (1 år) 
o Sekretær:  Terje Kr. Aune (2 år) 
o Kasserer:  Jan S. Larsen (1 år)                                          
o Studieleder:  Ingrid Venanger (2år) 
o Styremedlem: Einar Lemika (1 år) 
o Varamedlem:  Brith Sivertsen (2 år) 
o Varamedlem: Sverre Kolstø (1 år) 
o Revisor:  Hans Daniel Svendsen (1 år) 
o Valgkomité:  Vidar Bersvendsen (1 år) 

Øvrige oppgaver 

Webansvarlig:  Stig Heimdal 
DIS-treff fadder:  Terje Kr. Aune  
Gravminnekoordinator:  Eva Helene Erntsen 
Kilderegistreringskoordinator:  Eva Helene Erntsen  
Kontakt, lokalgruppe, Slekt og Data Tinn Stein Bjarne Furø 
Kontakt vedr. utvandring til Amerika:  Julianne Kåsene (får etter vedtak dekket 

deler av sine utgifter til programmet 
Ancestery) 

Medlemsmøter 

Det ble avholdt 7 medlemsmøter (Porsgrunn Bibliotek, 2. etg.), årsmøtet ble 
gjennomført 9. mars med 20 stemmeberettigede til stede. 

Slekt og Data Telemark har mange medlemmer som ønsker hjelp til å komme i gang 
og til å komme videre. Vi har derfor brukt «arbeidsmøte med anledning til å stille 
spørsmål» som hovedtema for medlemsmøtene. Styret har også gitt orienteringer om 
kilder og søkemetoder. 
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Styrets aktiviteter: 

Slekt og Data Telemark har i 2016 hatt 8 styremøter (Porsgrunn Bibliotek, 2. etg.) 
samt ett ekstra styremøte hos leder 12. oktober, med 62 saker til behandling. Styret 
hadde også et uformelt møte 4. april (hos studieleder) hvor mange sentrale 
problemstillinger ble drøftet. Ordningen «Grasrotandelen» er nå på plass for laget. 

Slekts kafé: 

Styret i Slekt og Data Telemark har etter hvert styremøte tilbud om «slekts kafe» fra 
kl. 1900 (Porsgrunn Bibliotek, 2. etg.). Tilbudet gjelder medlemmer og andre 
interesserte, og de som ønsker det kan få hjelp. 

Slektsprogram: 

Slekt og Data Telemark har 3 brukergrupper for slektsprogram:  
Brothers keeper (2 brukermøter), Legacy (6 brukermøter), og My Heritage (1 
brukermøte). Erfarne brukere av slektsprogrammene hjelper medlemmene. 
Oppmøtet har vært varierende. 

Aktiviteter 

Vi har i 2016 hatt læring som tema på medlemsmøtene, brukergruppene og 
slektskaféene; dette er innmeldt som kurs hos studieforbundet Kultur og Tradisjon. 
Det ble ikke avholdt nybegynnerkurs i 2016. 
Laget var representert ved leder og nestleder på Landsmøtet 23. og 24. april i 
Bergen, disse deltok også på WEB-seminar 24. og 25. september.  
Leder var med på Seniorsurfdagene (slektsforskning var tema 2016) 21. september 
(Gulset), 22. september (Skien bibliotek) og 23. september (Notodden blbliotek). Det 
har vært dagstur for medlemmene til Riksarkivet i Oslo 5. oktober (istedenfor 
medlemsmøte, ca. 10 deltagere). Leder deltok på Ledersamlingen på Gardermoen 
15. og 16. oktober. Det har vært stor aktivitet innen gravminneregistreringen. 

Slektsforskerdagen 29. oktober 2016. 

Avholdt i godt egnede lokaler på Gråtenmoen bydelshus. Det var to foredrag; 
«Hvordan komme i gang» ved Eva Helene Erntsen, og «Innføring i Digitalarkivets 
nye søkemotor for kirkebøker» ved Terje Kr. Aune. Det var godt oppmøte (ca. 30) og 
mange fikk god hjelp. Grenland Ættehistorielag fikk etter henvendelse anledning til å 
ha en egen stand (vedtatt på ekstra styremøte 12. oktober). 
 

 
Terje Kr. Aune  
Sekretær 
 
 
 
 


