
Styrets beretning 2014 
 
Dette året har gått meget fort. 
 
På årsmøtet til DIS-Norge, slekt og data som ble arrangert på Dal, deltok fra DIS-
Hedmark følgende personer. Kari Bruvold, Inge Bakken og Johny Ferbu. Det var ett 
tettpakket program med bl.a. valg av nye styremedlemmer. Det var også innlagt en 
tur til Eidsvoll Bygningen med omvisning i anledning 1814.  
 
I januar ble distriktslaget DIS-Trysil etablert, med Heidi Ringsrød som leder og Kari 
Bruvold som sekretær. Vi er også godt i gang med etableringen av distriktslaget DIS-
Hamar. Begge lagene har sine møter på Frivilligsentralen i sine distrikter.  Benytt vår 
hjemmeside for mer informasjon om disse lagene. 
 
På vår-markedet i Vikingskipet, hadde vi stand sammen med Migrasjonsmuseet og 
Sør-Østerdal Slektshistorielag. Det kom en rekke folk innom for å slå av en prat om 
slekt og for å få hjelp. 
 
Sommeravslutningen ble i år avholdt på Anno Migrasjonsmuseum. Avdelingsdirektør 
Knut Djupedal holdt et flott foredrag om emigrantskuten «Restaurationen» Vi fikk 
også en omvisning på museet. Kvelden ble avsluttet med grilling for de fremmøtte på 
museets område. 
 
Heidi Ringsrød har overtatt som web ansvarlig. 
 
Vi har fått i gang ett medlemsblad som heter DIS-Nytt. Kari Bruvold sitter som 
redaktør for medlemsbladet. Bladet skal i utgangpunktet utgis fire ganger i året.  
 
Gravreg. gruppen vår blir ledet av Arne Thobru. Han og de andre i gruppen har 
kommet veldig godt i gang, men det er fremdeles behov for frivillige. Særlig i 
distriktene: Hamar, Kongsvinger og Ringsaker trengs det folk til å fotografere 
gravminner. 
 
Randi E. Hagen valgte å trekke seg fra sitt styreverv da hun ville prioritere studier og 
familie, ble det noen omrokeringer bl.a. i kildereg.gruppen.  Etter å ha prøvd seg litt 
frem og tilbake ser det nå ut til at de har funnet ut hvordan den skal fungere best 
mulig fremover.  Kjernen i denne gruppen består av Herman Lunde, Odd Vågsmyr 
med Unni Løvlien som leder/kontaktperson. 
 
Styret har gjennom året hatt 4 ordinære styremøter og 1 ekstraordinært. Det har ikke 
kommet inn noen saker fra medlemmene. 
 
Leder har hatt en rekke møter med forskjellige slekt og historielag. Vi håper dette vil 
gi resultater i form for økt samarbeid med slekt og historielagene i fylket vårt. 
Vi har blitt invitert til å delta på Hedmark slektshistorielag på Statsarkivet i Hamar. 
Møtene er andre torsdag i hver måned fra 18 til 21.  De er også invitert til å delta på 
våre møter. 
 
Styret, DIS-Hedmark 


