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Styret har etter årsmøtet og konstituerende styremøte 25.februar 2016 bestått av: 

 

Leder:    Johny Ferbu 

Nestleder:   Heidi Ringsrød 

Kassere:   Odd Vågsmyr 

Sekretær:   Kari Bruvold 

Styremedlem:  Unni Løvlien 

 

Varamedlem:   Birgit Gordon 

 

Andre tillitsvalgte: 

Revisor   Inge Bakken 

Valgkomité   Herman Lunde og Jon Anders Strand 

 

Styreoppnevnte verv 

Webansvarlig  Heidi Ringsrød 

Kilderegkoordinator Unni Løvlien 

Gravminnekoordinator Arne Thobru 

Redaktør SlektsNytt  Kari Bruvold 

 



Styremøter 

Styret har hatt 1 styremøter i 2016. Styret har også hatt et par arbeidsmøter via hangout. 

Medlemmer 

Per 31.12.2016 hadde Slekt og Data Hedmark 345 medlemmer. 

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

Slektforskerdag  

Slekt og Data Hedmark arrangerte dagen på Glomdalsmuseet. 

Temaet for dagen var «skogfinner før og nå». 

Representasjon 

 Landsmøte i Bergen 23. og 24. april. 

Johny Ferbu, Heidi Ringsrød og Kari Bruvold deltok. 

 Web-seminar i Gardermoen 24. og 25. september. Heidi Ringsrød deltok. 

 Ledersamlingen i Gardermoen 15. og 16. oktober. Johny Ferbu deltok. 

 Representert på Statsarkivet i Hamar sine åpne kvelder. 

 Åpne møter på Hamar Bibliotek i samarbeid med NSF. 

 

Slekt og Data Hedmarks nettsider 

Vår nettside blir oppdatert jevnlig med hva som skjer i laget og distriktslagene. Nyttige 

tips og annet interessant slekts-stoff. Både Slekt og Data Hedmark og distriktslagene 

våre har egne Facebook sider hvor mye av det som blir lagt ut på hjemmesiden også blir 

linket dit. Men vi oppfordrer medlemmene våre til å bruke nettsiden vår, det er der vi 

legger ut viktig informasjon. 

Økonomi 

Per 31.12.2016 har vi ett overskudd på kr 10.937,-. På kontoen som er øremerket  

web-seminar står det ved årsslutt kr 2664,-. 

Vi mottok kr 10.000,-  i støtte fra Sparebanken Hedmark til Slektsforskerdagen i 

oktober.  

 

    Trysil, 01. februar 2017 

 

Johny Ferbu    Odd Vågsmyr   Heidi Ringsrød 
     leder            kasserer        Nestleder  

 

              Unni Løvlien        Kari Bruvold 
               styremedlem                                                                         Sekretær 

                                           Birgit Gordon  
                                                       varamedlem 



Årsmelding 2016 for Slekt og Data Trysil 

Året 2016 har vist oss at vi har en lokal gruppe som har funnet sin plass i Trysil. Det 
pleier å være 6-10 personer som møter fast på treffene våre. 

Trysil Frivilligsentral tar godt vare på oss og tilbyr flott møtelokale og utstyr. Trysil 
kommune er behjelpelig med annonsering både på hjemmesiden sin, og i 
kulturkalenderen som utgis til alle husstander.  

Vi bekjentgjør også treffene våre i aviser som Østlendingen og Lokal avisa. Besøk av nye 
personer som kommer på møtene våre er noe som gleder oss svært mye. Det gir oss en 
bekreftelse på at det følges med på hva vi har som temaer på våre møter, og som frister 
til å komme på et møte. Vi har nytt tema på hvert møte, noe som også ligger i 
møtekalenderen på Slekt og Data Hedmark sin hjemmeside. 

Gruppa vår er glade i å treffes og dele med hverandre når vi trenger litt hjelp, eller påfyll 
fra andre som har noen gode tips og råd. Så kaffepausene har lett for å bli veldig korte. 

Kurs med fokus på søk ble gjennomført i år. Det var mange ivrige kursdeltakere som 
gjerne ville ha lært mer, så dette var en glede å kunne tilby. 

Vi ble invitert av Trysil Frivilligsentral til å arrangere SeniorSurf-dagen, som i år var viet 
til temaet slektsforskning. Med godt materiell som ble utarbeidet av Slekt og Data, som 
vi skulle benytte, ble det en fin dag.  

På november møtet vårt var vi så heldige å få besøk av Bo Hansson som var 
gjesteforeleser under slektforskerdagen. Han hadde et flott og lærerikt foredrag om  
«My Way» som beskrev hans måte å jobbe på, og forskjellen mellom Norge/Sverige for å 
finne fram til de opplysninger man søker. Han tok for seg forskjellige databaser og hvor 
mange opplysninger vi kan finne i en Husförhörs-bok. 

Året 2016 ble avrundet med det som nå har blitt en tradisjon i gruppa vår: Gløgg, 
pepperkaker og en liten uhøytidelig slektsquiz. 

Kontaktpersoner:  Heidi Ringsrød og Kari Bruvold 
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Årsmelding 2016 – Styret 

Lokalgruppa Stange 

Slekt og Data Stange ble ledet av Anita Bones Bakke og Jon Anders Strand. I oktober tok 

Birgit Gordon over som kontaktperson for gruppa. Det begynner å bli en stabil gruppe 

som har hatt mange fine møter med ulike temaer og godt oppmøte på Stange Bibliotek. 

Kontaktperson, ny: Birgit Gordon 

Lokalgruppa Hamar 

Denne gruppa ligger for tiden på is, men vi håper å få til aktiviteter i løpet av 2017. 

Medlemsblad 

I 2016 ble det utgitt 4 nummer av medlemsbladet SlektsNytt 
Medlemsbladet har vært tilgjengelig for Slekt og Data-medlemmer på Slekt og Data 
Hedmark sine websider. Det betyr at man må logge seg inn på våre websider for å lese 
bladet digitalt. 
Redaktør for bladet: Kari Bruvold 
 
Kilderegistrering 
 
Vår kildereg. gruppe gjør en formidabel jobb. Hun kan melde om at konfimantlister fra 6 
kirkebøker er lagt ut på DA i 2016.  9 bøker er fortsatt under transkribering og 1 kirkebok 
blir korrekturlest pr. i dag. 
2 nye personer har meldt seg villige til å delta i arbeidet, noe vi er veldig glade og 
takknemlige for. Arbeidet er tidkrevende og noen bruker lang tid på oppgaven, men hun 
er fornøyd med resultatet.  
Hun sier videre at når de er ferdige med konfirmantene, står antakelig lister over døde i 
Hedmark for tur. 
Leder for kildereg.gruppa: Unni Løvlien 
 
Gravregistrering 
 
Gravreg.gruppen 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. 

Leder for gravreg.gruppa:  Arne Thobru 

 

 

For Styret i Slekt og Data Hedmark 

Kari Bruvold 


