
ÅRSMELDING FOR 2015 

DIS-Hedmark 

 

 

Styret har etter årsmøtet 12. februar 2015 og konstituerende styremøte 26. februar  

2015 bestått av: 

 

Leder:    Johny Ferbu 

Kassere:   Odd Vågsmyr 

Sekretær:   Kari Bruvold 

Styremedlem:  Unni Løvlien 

Styremedlem:  Jon Anders Strand 

Varamedlem:   Heidi Ringsrød 

Varamedlem:   Birgit Gordon 

 

Andre tillitsvalgte: 

Revisor   Inge Bakken 

Valgkomité   Herman Lunde 

 

Styreoppnevnte verv 

Webansvarlig  Heidi Ringsrød 

Kilderegkoordinator  Unni Løvlien 

Gravminnekoordinator Arne Thobru 

Redaktør DIS-Nytt  Kari Bruvold 

 

Styremøter 

Styret har hatt 4 styremøter i 2015. I tillegg har styret internt brukt mye e-post og telefon. 

 

Medlemmer 

Per 31.12.2015 hadde DIS-Hedmark 350 medlemmer. 

Det blir jevnlig sendt ut e-post til alle medlemmer før møter og andre aktiviteter. 

 

 



Slektforskerdag  

DIS-Hedmark valgte i år ikke å arrangere slektforskerdagen. 

WEB-seminar 

Vi arrangerte web-seminar på Hamar 14. og 15. mars. 

Representasjon 

 Tillitsvalgtkonferansen på Gardermoen 18. og 19. april 

Odd Vågsmyr og Unni Løvlien deltok. 

 Web-seminar i Tromsø 26. og 27. september. Heidi Ringsrød deltok. 

 Arbeidsmøte om kirkebokregistering i Oslo 11. oktober. Unni Løvlien deltok. 

 Ledersamlingen i Oslo 17. og 18. oktober. Johny Ferbu deltok. 

 

DIS-Hedmarks nettsider 

Vår WEB ansvarlig, Heidi, gjør en kjempejobb med nettsiden vår. Her legges det ut hva 

som skjer i laget og distriktslagene. Nyttige tips og annet interessant slekts-stoff.  Både 

DIS-Hedmark og distriktslagene våre har egne Facebook hvor mye av det som blir lagt 

ut på hjemmesiden vår også blir linket dit. Men vi oppfordrer medlemmene våre til å 

bruke nettsiden vår, det er der vi legger ut viktig informasjon. 

 

Økonomi 

Per 31.12.2015 har vi ett årsresultat på kr 36.420,95 

Vi mottok støtte til WEB-seminaret som ble avholdt i mars. Disse pengene er øremerket 

videre deltagelse på web seminar og ved årets slutt var årsresultatet her kr 6.963,30 

 

    Trysil, 26. januar 2016 

 

Johny Ferbu    Odd Vågsmyr   Kari Bruvold 
     leder            kasserer        sekretær  

 

             Unni Løvlien     Jon Anders Strand 
               styremedlem                                                                         styremedlem 

 

                                         Heidi Ringsrød  Birgit Gordon  
                                      varamedlem                            varamedlem 

 



Årsmelding 2015 for DIS-Trysil 

I DIS-Trysil har det vært 1 år fylt med mange aktiviteter for både medlemmer og ikke 

medlemmer. På våre faste møter 1. torsdagen i måneden tar vi opp ett tema so er av interesse 

før vi søker i fellesskap etter aner som det har kommet ønske om hjelp til. Vi er så heldige at vi 

har møtelokale med prosjektor (alt vi gjør vises på storskjerm) og Trysil Frivilligsentral låner ut 

gratis til oss, og det er vi meget takknemlige for. Vi har både deltatt på og arrangert 

arrangementer selv i 2015. 

Det kan nevnes; nybegynner kurs i slektsforskning, deltakelse på stand under Finnskogen 

Familiedag i Lutnes, Søre Trysil, arrangert «hvem var min oldefar?» med foredrag ved Anders 

Kvernberg fra Nasjonalbiblioteket og arrangert lokalhistorier fra krigens dager i Trysil ved Jon 

Storfjord. Årets siste møte avsluttet vi med en quiz som hadde spørsmål fra de forskjellige 

temaene vi har hatt i år pluss litt annet stoff. 

Vår erfaring fra 2015 er at når vi alle deler og får gode tips av hverandre så får vi alle økt vår 

kunnskap innen slektsgransking. 

 

Heidi Ringsrød 

DIS-Trysil 

 

Årsmelding 2015 fra leder 

DIS-Stange ledes av Anita Bones Bakke og Jon Anders Strand. Det begynner å bli en stabil 

gruppe som har vekslet på å ha møter på Frivilligsentralen på Ottestad og Stange Bibliotek. 

Kildereg.gruppen ved Unni Løvlien har gjort en kjempejobb og fått lagt ut flere kirkebøker fra vårt 

distrikt. 

Gravreg.gruppen ved Arne Thobru har også fått til ett kjempeløft dette året og bidratt til at 

152.000 graver er blitt registrert og 96.000 av disse er blitt fotografert og publisert. 64% av alle 

graver i fylket er nå registrert. 

DIS-Hamar har vi dessverre sett oss nødt til å legge på is da interessen her uteble. 

Vi har inngått ett samarbeide med Hedmark slektshistorielag og kan nå benytte statsarkivet 

sammen med dem på deres kveld på Hamar Statsarkiv, 1. torsdag i måneden. 

Vårt medlemsblad blir bare bedre og bedre takket være vår flinke redaktør, Kari Bruvold, og den 

jobben hun gjør med dette. Hun oppfordrer alle medlemmer til å skrive inn sin/en historie slik at 

vi får med litt fra hvert hjørne i distriktet vårt. 

Johny Ferbu 

DIS-Hedmark 

 

 

                             

 


