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2017 
Året 2017, som er det 26. i Slekt og Data Hordalands historie, går inn i historien som enda 
et særdeles aktivt arbeidsår for foreningens styre.  Styret har vært tilstede på Kronstad 
Hovedgård så godt som hver onsdag gjennom hele året. 

Aktivitetsnivået i Slekt og Data Hordaland er høyt, og med god oppslutning fra 
medlemmene til de ulike arrangementene. 

Foreningens forskjellige aktiviteter: 

 Medlemsmøter 

 Gravminneregistrering 

 Brothers’ Keeper brukergruppe 

 Embla brukergruppe 

 Legacy brukergruppe 

 DNA i slektsforskning 

 Nybegynnerkvelder 

 TNG brukergruppe 

 Kilderegistrering  

 Samarbeid med Statsarkivet i Bergen 

 Samarbeid med Bergen Offentlige Bibliotek 

MEDLEMMER 
Det er registrert 667 medlemmer pr. 31. desember 2017.  Medlemstallet har gått opp i 
2017, noe styret i Slekt og Data Hordaland setter stor pris på.  

STYREMØTER 
Det har vært avholdt ti ordinære styremøter i 2017, hvor tema som møter, arrangementer, 
innkjøp, organisasjonssaker, saker fra Slekt og Data sentralt, utvikling av lagets web-side, 
etc., ble tatt opp. 8 av styremøtene er avholdt etter årsmøtet 15.02.2017.    
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MEDLEMSMØTER 
Det har vært avholdt følgende medlemsmøter, aktivitetskvelder, styremøter og andre 
arrangementer i 2017. 

Dato Aktivitet Ansvar 

04.01.2017 

 

Embla- og BK-brukergrupper. 

 

Greta Voigt Nesbø, Per Aase 
Andresen 

11.01.2017 Styremøte Styret 

11.01.2017 Legacy brukergruppe Arne Langeland 

18.01.2017 Medlemskveld Styret 

25.01.2017 Nye nettsider for nettsideredaktører Styret 

01.02.2017 Embla- og BK-brukergrupper. 

 

Greta Voigt Nesbø, Per Aase 
Andresen 

04.02.2017 

 

Stand på Bergen Offentlige Bibliotek. 

 

Per Aase Andresen, Johan Ludvig 
Kvamme, Rolf Vandeskog 

04.02.2017 

05.02.2017 

Hobbymessen 2017 i Turnhallen Styret 

08.02.2017 Styremøte Styret 

08.02.2017 Gruppemøte Legacy Arne Langeland 

15.02.2017  Årsmøte Ihht. Vedtektene 

22.02.2017 Gruppemøte TNG Tore J. Mehl 

22.02.2017 Gruppemøte DNA Jarle Hannisdal 

01.03.2017 Embla- og BK-brukergrupper Greta Voigt Nesbø, Per Aase 
Andresen   

04.03.2017 Stand på Bergen Offentlige Bibliotek. 

 

Per Aase Andresen, Johan Ludvig 
Kvamme, Rolf Vandeskog 

08.03.2017 Styremøte Styret 

08.03.2017 Gruppemøte Legacy Arne Langeland 

15.03.2017 Medlemskveld. Søking, kilder, 
kildekritikk, kildehenvisninger 

Jarle Hannisdal 

Styret 

22.03.2017  Gruppemøte DNA Jarle Hannisdal 

22.03.2017 Gruppemøte TNG Tore J. Mehl 

29.03.2017 Nybegynnerkveld Tore J. Mehl, Jarle Hannisdal 

05.04.2017 Embla- og BK-brukergrupper 

 

Greta Voigt Nesbø, Per Aase 
Andresen 
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Dato Aktivitet Ansvar 

07.04.2017 Stand på Bergen Offentlige Bibliotek 

 

Per Aase Andresen, Johan Ludvig 
Kvamme, Rolf Vandeskog 

19.04.2017 Styremøte Styret 

19.04.2017 

 

Medlemskveld.  Slektsdrøs og sosialt 
samvær 

Styret 

26.04.2017 Gruppemøte DNA Jarle Hannisdal 

03.05.2017 Embla- og BK-brukergrupper 

 

Greta Voigt Nesbø, Per Aase 
Andresen 

06.05.2017 

 

Stand på Bergen Offentlige Bibliotek. Per Aase Andresen, Johan Ludvig 
Kvamme, Rolf Vandeskog 

10.05.2017 Styremøte Styret 

10.05.2017 Legacy brukergruppe. Arne Langeland 

31.05.2017 Medlemskveld Styret 

03.06.2017 Stand på Bergen Offentlige Bibliotek Per Aase Andresen, Johan Ludvig 
Kvamme, Rolf Vandeskog 

07.06.2017 Embla- og BK-brukergrupper. 

 

Greta Voigt Nesbø, Per Aase 
Andresen 

16.08.2017 Medlemskveld, slektsdrøs Styret 

16.08.2017 Styremøte. Styret 

23.08.2017 Gruppemøte DNA Jarle Hannisdal 

02.09.2017 Stand på Bergen Offentlige Bibliotek Per Aase Andresen, Johan Ludvig 
Kvamme, Rolf Vandeskog 

06.09.2017 

 

BK- og Embla-brukergrupper. Greta Voigt Nesbø, Per Aase 
Andresen 

12.09.2017 Slektsverksted Statsarkivet i Bergen Styret 

13.09.2017 Styremøte Styret 

13.09.2017 Legacy brukergruppe. 

 

Arne Langeland, Elin Sofie 
Gulbrandsen Lønne 

20.09.2017 Medlemskveld.  Digitalarkivets nye 
nettsider 

Jarle Hannisdal 

27.09.2017 Gruppemøte DNA Jarle Hannisdal 

27.09.2017 Kirkebokprosjektet i Bergen – 
oppstartsmøte. Gjennomgang av 
Augustus 

Renathe Wågenes, Per Aase 
Andresen 
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Dato Aktivitet Ansvar 

04.10.2017 BK- og Embla-brukergrupper. Greta Voigt Nesbø, Per Aase 
Andresen 

07.10.2017 

 

Stand på Bergen Offentlige Bibliotek. Rolf Vandeskog, Greta Voigt 
Nesbø, Johan Ludvig Kvamme. 

10.10.2017 Slektsverksted Statsarkivet i Bergen Styret 

11.10.2017 Legacy brukergruppe. 

 

Arne Langeland 

18.10.2017 Styremøte Styret 

18.10.2017 

 

Medlemskveld.  Digitalarkivets nye 
nettsider 

Styret 

25.10.2017 Gruppemøte DNA Jarle Hannisdal, Renathe 
Wågenes 

25.10.2017 Gruppemøte Kirkebokprosjektet Per Aase Andresen 

28.10.2017 Slektsdagen på Statsarkivet i Bergen, 
i samarbeid med SAB 

Styret 

01.11.2017 BK- og Embla-brukergrupper. 

 

Greta Voigt Nesbø, Per Aase 
Andresen 

04.11.2017 

 

Stand på Bergen Offentlige Bibliotek Per Aase Andresen, Johan Ludvig 
Kvamme,  

Rolf Vandeskog 

07.11.2017 Slektsverksted Statsarkivet i Bergen Styret 

08.11.2017 Styremøte Styret 

08.11.2017 Legacy brukergruppe. 

 

Arne Langeland 

15.11.2017 Medlemskveld.  Slektsdrøs med 
nøtter 

Styret 

22.11.2017 Gruppemøte DNA Jarle Hannisdal, Renathe 
Wågenes 

22.11.2017 Gruppemøte Kirkebokprosjektet Per Aase Andresen 

29.11.2017 Nybegynnerkveld Jarle Hannisdal, Tore J. Mehl 

02.12.2017 

 

Stand på Bergen Offentlige Bibliotek. Per Aase Andresen, Johan Ludvig 
Kvamme, Rolf Vandeskog 

06.12.2017 BK- og Embla-brukergrupper 

 

Greta Voigt Nesbø, Per Aase 
Andresen 
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Dato Aktivitet Ansvar 

12.12.2017 Slektsverksted Statsarkivet i Bergen Styret 

13.12.2017 Styremøte Styret 

13.12.2017 Legacy brukergruppe. 

 

Arne Langeland, Elin Sofie 
Gulbrandsen Lønne 

20.12.2017 Julemøte på Kronstad Hovedgård.  
Foredrag «Audun Hetland» ved Jo 
Gjerstad. 

Jo Gjerstad 

Styret 
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BRUKERGRUPPER FOR SLEKTSPROGRAMMER 

Brother`s Keeper 

Gruppen møtes hver første onsdag i måneden.  Samlet blir det ti møter i 2017, fordelt på 
seks møter om våren og fire møter om høsten.  Det er rimelig stabilt og godt frammøte på 
brukermøtene, men kan bli bedre. Den faste gruppen ønsker flere medlemmer velkommen 
til en hyggelig prat omkring bruken av Brother`s Keeper som slektsredigeringsverktøy. Det 
er 6 til 15 medlemmer på møtene med et snitt på 8-10 personer. 

Embla 

Embla-gruppen møtes også hver første onsdag i måneden.  Samlet blir det ti møter fordelt 
på seks møter om våren og fire om høsten.  Det har vært svært godt frammøte. 

Legacy 

Legacy gruppen har hatt medlemsmøter andre onsdagen i måneden på Kronstad 
Hovedgård. I juni-juli-august hadde gruppen ikke møte. 

Det har vært varierende fremmøte i løpet av året. Flere interessante temaer har blitt tatt 
opp: 

• Sette slekten på kartet. 
• Karttjenester (Kartverkets «Se eiendom», Norgeskartet og karttjenesten til 

finn.no). 
• Kildehenvisning (minst 2 møter). 
• Nyheter og utfordringer ift. oppgradering av Legacy 9. 
• Nyttige lenker. 
• Legacy Norsk Brukerforum. 
• Oppkjøpet fra MyHeritage - hva vil det si for oss som brukere. 
• Sikkerhetskopiering - lagring i Legacy-skyen - fordel eller? 
• Koblingen mot MyHeritage / Geni Smartmatcher og Documentmatcher. 
• Fanen «Verktøy» (f.eks. «sett slektskap», «Slektskapsberegner», «Sett 

anefarge»). 
• Tidslinjer (under fanen «Vis»). 

I tillegg har man hatt mange gode diskusjoner. Flere av temaene vil gruppen nok komme 
tilbake til. 

TNG 

Det har vært tre møter på våren for dem som har ønsket å benytte TNG som 
slektsprogram. Interessen for TNG er økende og TNG gruppen vil bli videre fulgt opp i 
2018. 

BRUKERGRUPPER - ANDRE 

DNA 

Slekt og Data Hordaland startet høsten 2016 opp en gruppe for de som driver med DNA i 
slektsforskning, eller ønsker mer informasjon om temaet. Denne gruppen er forbeholdt 
medlemmer. Gruppen har hatt 8 møter i 2017.  Man har jobbet med å øke kunnskapen om 
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DNA i slektsforskning basert på DNA tester tatt hos National Geographic og Family Tree 
DNA.  

Det har vært stort oppmøte på møtene og interessen for temaet er økende. Mange har 
truffet nye slektninger på møtene – og som de har funnet via DNA.  

Vi har også klart å bekrefte flere slektslinjer ved hjelp av disse testene. 

Leder for gruppen er Jarle Hannisdal. 

Kirkebokprosjektet 

Digitalarkivet har spurt Slekt og Data Hordaland om de er villig til å gjøre en opprydning, 
korreksjon og legge til supplerende informasjon i det som er registrert av kirkebøker fra 
Bergen. De eldste registreringene fra Bergen har ofte forkortelser og avkortete 
eksempelvis merknader, grunnet den tids registreringssystem. Det kan også være et 
innslag eller to som er blitt uteglemt og det kan mangle hele sider. 

Deltakelse i prosjektet innebærer bruk av kilderegistreringsprogrammet Augustus for 
nyregistreringer og bruk av Excel for korrektur/korreksjoner av eksisterende data fra 
Digitalarkivet. 

Det har vært god deltagelse på introduksjonskvelden hvor Renathe Johanne Wågenes 
gikk gjennom August funksjonalitet og regler rundt navneregistrering. 

Det ble bestemt at man skulle begynne forsiktig med korreksjoner og Slekt og Data 
Hordaland fikk overlevert alle registrert data for Korskirken, fra tidlig 1800-tall og frem til 
sist registrerte. 

Allerede tidlig har deltagerne avdekket at kvaliteten på enkelte registreringer er til dels 
slett. 

Deltakelse i prosjektet er en vinn-vinn situasjon for alle. Deltakerne lærer seg Augustus og 
Excel, får meget god erfaring i lesing av kirkebøker samt får god kjennskap til hvordan 
data skal registreres og er registret, kjennskap som man siden kan benytte for søking i 
Digitalarkivet - og ikke minst er man på å bidra til at datakvaliteten i Digitalarkivet blir sterkt 
forbedret, ikke bare for en selv men alle som benytter Digitalarkivet. 

Det har vært avholdt tre møter i prosjektet høsten 2017. Totalt 11 medlemmer var aktive 
ved årsskiftet – fem med korrekturlesing og Excel, og seks med nyregistreringer med 
Augustus. 

Det vil være flere oppfølgingsmøter i løpet av 2018. Nye deltakere ønskes velkommen. 
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FASTE AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER 

Samarbeid med Statsarkivet i Bergen 

Slekt og Data har i 2017 inngått et samarbeid med Arkivverket og deler av denne avtalen 
omhandler samarbeid i form av slektsverksted med slektshjelp og slektsdagen.    

Det har vært arrangert totalt fire slektsverksteder høsten 2017 på Statsarkivet i Bergen.  

Det har vært godt oppmøte og alle fra Slekt og Data Hordaland som har bidratt med 
slektshjelp, har hatt mer enn nok å gjøre. 

Samarbeid med Bergen Offentlige Bibliotek 

Hver første lørdag i måneden har det vært stand på Lokalhistorisk avdeling ved Bergen 
Offentlige Bibliotek.  Nestleder Per Aase Andresen og kasserer Johan Ludvig Kvamme, 
samt medlem Rolf Vandeskog har vært til stede kl. 10:00 – 15:00 og bidratt med 
slektshjelp.  Lørdagsarrangementene har vært godt besøkt, og vi har derigjennom også 
fått nye medlemmer. Det har vært totalt ni arrangementer i løpet av 2017.  

Slektsdagen 

Slektsdagen 2017 ble arrangert hos Statsarkivet i Bergen og i samarbeid med dem. 
Slektsdagen inngår som en del av samarbeidet med Statsarkivet i Bergen og Slekt og 
Data Hordaland. 

Styret og medlemmer av Slekt og Data Hordaland stilte opp for å drive slektshjelp på 
dagen. Det var stort fremmøte og alle hadde mer enn nok å gjøre. 

Leder Tore J. Mehl avholdt første foredrag i en foredragsserie ved å presentere Slekt og 
Data Hordaland i en fullsatt sal. 

Kursvirksomhet 

Det er avholdt egne nybegynner- og møtekvelder med ulike tema, blant annet opplæring i 
bruk av ulike slektsprogrammer og søking i det nye Digitalarkivet.  Det er også avholdt 
Brother’s Keeper, Legacy, TNG, Embla-brukergruppe kurs. Jarle Hannisdal har vært 
lagets kontaktperson inn til Studieforbundet. 

Medlemstur/Byvandring 

Det ble ikke arrangert medlemstur eller byvandring i 2017. 

Gravminneregistrering 

Da de aller fleste gravplasser i Hordaland nå er fotografert og lagt ut på nettet, blir det 
etterhvert oppgraderinger som må gjøres. Samtlige gravplasser på Askøy, Austrheim, 
Lindås og Radøy er blitt oppgradert fram til sommeren 2017.  

I tillegg har koordinator også oppgradert en rekke gravplasser i nabokommunene til 
Nordhordland på begge sider av fjorden i ytre Sogn. Også i Rogaland har koordinator tatt 
enkelte gravplasser. 

Svært mye tid har koordinator brukt til lenking av bilder fra hele landet, bilder som 
Renathe-Johanne Wågenes, med flere, legger ut. 



 

  

 

Slekt og Data Hordaland Årsrapport 2017   11 

En del henvendelser kommer også til gravminnekoordinator. Det kan dreie seg om 
enkeltbilder folk vil få lagt ut, etterlysninger osv. 

Kilderegistrering 

Det er startet organisert kilderegistrering i Slekt og Data Hordalands regi i 2017, i form av 
både nyregistreringer og korrektur av kirkebøker for Bergen by. Se om Kirkebokprosjektet. 

Forøvrig har medlemmer av Slekt og Data Hordaland også i 2017 lagt ut og bidratt med 
avskrifter til Digitalarkivet. Styret vil komme med en stor takk til alle som bruker vesentlige 
deler av sin fritid til dette arbeidet. 
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PROSJEKTRELATERTE AKTIVITETER 

Etterkommere etter hanseater – hanseater.no 

Hanseaterprosjektet har ligget delvis i dvale i 2017. Allikevel har det gjennom året tilføyd 
en gode del personer samtidig som det er gjort en del korreksjoner basert på 
tilbakemeldinger. 

Ved årsskiftet 2017/2018 er der totalt 18288 personer på hanseater.no. Det vil si at det har 
vært en tilvekst i 2017 på nesten 1300 personer. 

Arbeidet med hanseater.no vil fortsette i 2018. Det er fremdeles en god del hanseater man 
vet om som har etterslekt men er fremdeles ikke registrert. 

Om det er noen som er villig til å delta i registreringsarbeidet så vil vi sette veldig pris på 
dette. 
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AKTIVITERER I SLEKT OG DATA SIN REGI 

Verv i Slekt og Data 

Følgende medlemmer i Slekt og Data Hordaland har verv i Slekt og Data sentralt: 

 Per Ove Uthaug, Styret i Slekt og Data, Økonomiansvarlig 

 Jarle Hannisdal, Valgkomiteen 

 Renathe Wågenes, Leder kontrollkomiteen  

Nye nettsider 

Nye nettsider for Slekt og Data er kommet på plass i løpet av 2017. Det har vært et langt 
lerret å bleke da leverandøren til Slekt og Data hadde en god del gjennomførings-
problemer. 

Pr. 31.12 anses nye nettider å være på plass, selv om ikke all informasjon er helt lagt ut på 
nettsidene for Slekt og Data Hordaland. 

Vi må rette en stor takk til de som har vært med å legge informasjonen på plass, og 
spesielt en takk til Renathe-Johanne Wågenes. 

Førøvrig deltok medlemmer av styret, helgen 14/15. januar, på et kurs om de nye 
nettsidene i regi av Slekt og Data på Gardermoen. 

 Per Aase Andresen 

 Reidun Heggø Sørensen 

 Tore J. Mehl 

I etterkant av dette kurset ble det arrangert en ny-nettside-kveld på Kronstad for 
nettredaktører. 

Tillitsvalgtkonferansen 2017 

Tillitsvalgtkonferansen 2017 ble avholdt 6. og 7. mai på Gardermoen. Følgende fra styret 
deltok på konferansen: 

 Tore J. Mehl 

 Per Aase Andresen 

 Jarle Hannisdal 

 Elisabeth Eriksen 

Lederkonferansen 2017 

På lederkonferansen 2017, 21. og 22. oktober, deltok følgende fra styret: 

 Tore J. Mehl 

 Jarle Hannisdal (som medlem av valgkomiteen i Slekt og Data) 
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ANDRE ARRANGEMENTER 

Arkivdagen 2017 

Slekt og Data Hordaland hadde ikke noen aktivitet i forbindelse med dette. 

Foredrag og kurs i andre foreninger 

Det er holdt flere foredrag i andre foreninger i Slekt og Data Hordalands regi i 2017: 

 Jarle Hannisdal - Kurs i slektsgransking for xxx 

 Jarle Hannisdal - Slektskveld Sund Senter - Bibloteket. 

 Jarle Hannisdal - Forsvarets seniorgruppe - Kommandantboligen 

 Jarle Hannisdal - Kurs Jesu Kristi kirke av siste dager hellige 

 Jarle Hannisdal - Hjelpedager Jesu Kristi kirke av siste dager hellige 

 Jarle Hannisdal - Manger Sogelag - Kurs DNA og TNG 

 Jarle Hannisdal - Kurs digitalarkivet Elektroskandia Alfasett 

 Jarle Hannisdal - Kurs digitalarkivet Dreggen Buekorps 

Presentasjoner av foreningen 

 Presentasjon av Slekt og Data Hordaland ble gjennomført på Slektsdagen i 
samarbeid med Statsarkivet i Bergen. Tore J. Mehl gjennomførte presentasjonen. 
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BIBLIOTEKET 
Det er kommet endel tilvekst til biblioteket i 2017 i form av donasjoner og innkjøp. 

Vi takker med glede for gavene til biblioteket, og minner om at bøker i biblioteket kan fritt 
lånes av medlemmene.  Ta kontakt med styret for utlån.  Styret vil også minne om at der 
er utlånt bøker som ikke er registrert tilbakelevert. 

ØKONOMI 

Investeringer 

Slekt og Data Hordaland har i 2017 foretatt følgende investeringer: 

 Ny bærbar projektor 

 Ny projektor med veggfeste for «styrerommet» 

Inntekter 

Slekt og Data Hordaland har for salg bøker i kommisjon til lagets medlemmer, blant annet 
Liv Marit Haakenstads bøker.  Bøkene fremlegges for salg på medlemsmøtene. 

Grasrotandelen 

Slekt og Data Hordaland er registrert i Frivillighetsregisteret under Brønnøysundregistrene, 
og har da muligheten til å motta Grasrotmidler fra Norsk Tipping.  I 2017 mottok Slekt og 
Data Hordaland 6398,- kroner fra Norsk Tipping.   

Vi takker alle som er med å støtte Slekt og Data Hordaland via Grasrotandelen. 

Organisasjonsnummer er 994 869 442.  Bruk muligheten til å støtte laget. 

LOKALGRUPPER 
Slekt og Data Hordaland har for tiden ingen lokalgrupper. 

SLEKT OG DATA HORDALANDS HEDERSPRIS 
Prisen kan tildeles personer som over tid og uten egen fortjeneste, har gjort en 
ekstraordinær innsats til fordel for Slekt og Data Hordaland og/eller regionen.  
Hedersprisen er ikke delt ut i 2017.   

FACEBOOK 
Slekt og Data Hordaland har egen Facebook-side: 

https://www.facebook.com/search/top/?q=slekt%20og%20data%20hordaland 

Hanseaterprosjektet har en lukket gruppe på Facebook for enkel samhandling. 

Lagacygruppen har tilsvarende en lukket gruppe på Facebook. 

  

https://www.facebook.com/search/top/?q=slekt%20og%20data%20hordaland
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LAGRINGS- OG SAMHANDLINGSLØSNINGER I SKYEN 
Slekt og Data Hordaland er i skyen med Office 365 og egen samarbeidsportal og den 
benyttes for alle pågående prosjekter og aktiviteter, blant annet hanseaterprosjektet. 

Samarbeidsportalen benyttes også for alt styrearbeid. 

Utenom Office 365 har styret i Slekt og Data Hordaland benyttet Dropbox i en årrekke. 

MEDLEMSSKAP I ANDRE FORENINGER/LAG 
Slekt og Data Hordaland har medlemskap i følgende foreninger/lag: 

 Amatørkulturrådet i Bergen 

 Hordaland Sogelag 

 Åsane Historielag 

 Kulturvernforbundet 

 

 

◊◊◊◊◊ 
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STYRETS KONKLUSJON FOR ÅRET 2017 
Styret i Slekt og Data Hordaland kan se tilbake på 2017 som et aktivt og godt arbeidsår, 
og utover året med økende engasjement fra medlemmene. 

Aktiviteten er høyere enn noensinne slik at flere av rommene på Kronstad benyttes 
samtidig for forskjellige aktiviteter. 

Medlemsantall  / Medlemsmøter 

Slekt og Data Hordaland har et forsiktig økende medlemsantall.  Fremmøte av medlemmer 
på våre medlemsmøter i 2017, har vært stabilt veldig godt. 

Dugnadsarbeid 

Alt arbeid i regi av Slekt og Data Hordaland gjennomføres som frivillig arbeid.  Slekt og 
Data Hordaland har mange dyktige medlemmer som er villige til å hjelpe til når laget skal 
gjennomføre ulike arrangementer.  I tillegg utfører foreningens medlemmer et stort 
dugnadsarbeid på det tidkrevende og viktige arbeid med kilderegistrering og 
gravminneregistrering.  

Dette arbeidet vil medføre at alle som jobber med slektsgransking, etter hvert får 
digitaliserte og søkbare Web-sider, som gjør vår hobby lettere. 

Styret er glad for at aktivitetsnivå knyttet til de ulike arbeidsgrupper, er stabilt.  

Økonomi 

Lagets økonomi er god.  Styret føler at det har handlefrihet til å iverksette nødvendige 
tiltak som måtte bestemmes. 
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2018 

Planlagte investeringer i 2018 

Fastmontert lerret 

Aktivitetsnivået i 2017 har aldri vært høyere og med stadig mer samtidig bruk av de tre 
rommene i andre etasje på Kronstad.  

Styret besluttet å anskaffe, i 2016, en ny fastmontert projektor med elektrisk lerret, men 
grunnet den gjenstridige lysekronen i rommet ble dette utsatt til 2017. 

Det ble innkjøpt en ny projektor for montering i «styrerommet», men elektrisk lerret er ennå 
ikke innkjøpt da rommets beskaffenhet og projektorens plassering er av en slik art at 
projektor må monters før et lerret, og med nøyaktig måling. Lerret vil bli innkjøpt og 
montert i 2018 så snart projektorens plassering er målt opp og bestemt. Estimat for lerret 
og nødvendig kabling til lerret og projektor vil ligge rundt kr. 8000,-. 

Profileringsmateriell - Fargelaserskriver 

Alt eksisterende profileringsmateriell er utdatert i og med navneendring og ny profil.  

I 2018 vil der bli investert i flere nye rollups samt annet profileringsmateriell som foldere og 
plakater til gatebukkene. 

En fargelaserskriver vil bli anskaffet våren 2018 for selvproduksjon av profileringsmateriell. 
Antatt investering rundt kr. 5000,-. En slik skriver vil gi større fleksibilitet i utskrift/trykking 
av profileringsmateriell. Det kan skrives ut eksempelvis «små opplag» av brosjyrer/foldere, 
og gjerne brosjyrer/foldere med rettet budskap i forbindelse med arrangementer.  

Arbeid og aktiviteter i 2018 

Styret ser fram til et nytt arbeidsår, det 27. i lagets historie, og håper at aktiviteten og 
interessen blant våre medlemmer, vil være på samme gode nivå i 2018 som i 2017.   

Grupper 

Det forventes like stor aktivitet i 2018 for alle gruppene våre, BK, Embla, Legacy, og DNA i 
Slektsforskning.  

TNG 

Det har vært forespørsel fra flere medlemmer om aktiviteter rundt TNG, slektsprogrammet 
som benyttet av Hanseater-prosjektet. Mange av våre medlemmer benytter allerede dette i 
dag som et resultat av TNG møtene i 2017. 

Det forventes høyere aktivitet rundt TNG i 2018 da flere og flere benytter dette og har 
behov for både for veiledning i bruk, oppsett og utveksling av erfaringer.  

Det har også vært signaler fra flere av medlemmene, også i Slekt og Data sentralt, at en 
del ønsker å forlate eksempelvis MyHeritage og Geni som nettbasert slektsprogram, og 
heller gå over til TNG. Årsakene er ofte de generelle problemene med MyHeritage og Geni 
og lenking fra andre, og gjerne useriøse brukere, med svært uriktige opplysninger som 
man ikke klarer å bli kvitt.  
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Kostnaden på årsbasis for eksempelvis for MyHeritage er veldig mye høyere enn leie av 
web-hotell for TNG. I tillegg har man fullt eierskap av data, noe som dessverre ikke er 
tilfelle med MyHeritage og Geni. 

I 2018 vil det søkes om å få til en avtale med samme web-hotell leverandør, PRO ISP i 
Sandnes, som benyttes i hanseater-prosjektet, en leverandør som vi har meget gode 
erfaringer med og som veldig mange av får medlemmer allerede benytter. Slekt og Data 
Hordaland anbefaler uansett denne leverandøren selv man ikke klarer å i stand en avtale. 

Ved bruke av felles leverandør av web-hotell, gjør det også enklere å yte bistand om 
problemer skulle oppstå. Det vil også være enklere å yte bistand for nye medlemmer som 
ønsker å går over til å bruke TNG. 

Slekt og Data Hordaland vil i 2018 utarbeide en veiledning om hvordan komme i gang med 
TNG. Dette innbefatter domenekjøp, leie hos nettleverandør, kjøpe TNG, installere 
programmet og sette det opp. Det vil også bli laget en enkel administrasjonsveiledning for 
TNG. 

Informasjon om dette vil bli gitt på medlemsmøtene. 

Det vil bli vurdert om det skriftlige materialet vil være forbundet med en kostnad, da 
informasjonen i dette materialet innbefatter teknisk kompetanse og erfaringer som 
opparbeidet av Slekt og Data Hordaland og som ellers ikke er tilgjengelig. 

Kirkebokprosjektet 

Kirkebokprosjektet videreføres i 2018 og med flere oppfølgingsmøter. 

Vi ønsker nye deltakere velkommen i 2018. 

Arrangementer 

I 2018 vil Slekt og Data Hordaland arrangere/delta på følgende arrangementer (foreløpig): 

 Hobbymessen 2018, 27.-28. januar 

 Slekt og Data Årsmøte 2018, 27.-28. april 

 Slektsverksted på Statsarkivet i Bergen 

 Slektsdagen 2018 

 Arkivdagen 2018 

Nøl ikke med å ta kontakt med styrets medlemmer.  Vi setter pris på alle innspill, forslag, 
bidrag, og gode idéer! 

 

 

Bergen, 04.02.2018 

Tore J. Mehl, Per Aase Andresen, Jarle Hannisdal, Johan Ludvig Kvamme, 

 

Greta Voigt Nesbø, Reidun Heggø Sørensen, Elisabeth Eriksen 

 


