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Medlemmer 

Per 31.12.2019 hadde Slekt og Data Hedmark 362 medlemmer*. Hvorav vi fikk 35 nye 
innmeldinger i 2019. Vi har medlemmer fra alle kommunene i Hedmark fylke fra Eidskog 
i sør til Tynset i nord.  

Medlemsmassen pleies gjennom utsending av informasjon med e-post, SlektsNytt og på 
vår hjemmeside på www.slektogdata.no/he.  

 

 

*Medlemsoversikt viser alle typer medlemskap i Slekt og Data Hedmark 

 

Vi har hatt en fin utvikling i medlemsantallet fra 2010 og ut 2019. I løpet av ett år skjer 
det både innmeldinger og utmeldinger, men ved årsslutt ligger vi litt over nivået for 2018. 

 

Styrets aktivitet 

Styret har hatt 7 styremøter i 2019 som har vært en blanding av fysiske og video møter. 
Første møtet etter årsmøtet konstituerte styret seg, og det ble ingen endring av 
sammensetning av styreverv. 

Styret oppgaver har vært: 

• Oppfølging av regnskap kontra budsjett 

• Gjennomføre årsplan med tilhørende aktiviteter   

• Slektsverksted i samarbeid med Statsarkivet i Hamar 

• Gjennomføre DNA kurs med ekstern kursleder (Trond Bækkevold),9.mars 

• Markere 20 års jubileum med foredrag og inviterte gjester, 13.mars 

• Oppstart av ny lokalgruppe i Ringsaker, 8.oktober 

• Slektsforskerdagen med foredrag, 26.oktober 

• Oppstart med Slektskafé for medlemmer, 6. november 

 

Representasjon 

• Ledersamlingen på Gardermoen - 1 representant(leder) 

• Tillitsvalgtsamling på Gardemoen – 5 representanter(styret) 

• Representert på Statsarkivet Hamar sitt Slektsverksted – 9 medlemmer deltok 

• 20 års jubileum S&D Oppland – 3 representanter (styret) 
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Nettsider 

Siden vår blir oppdatert med hva som skjer i distriktslaget og lokalgruppene. Vi 

oppfordrer medlemmene våre til å bruke nettsiden vår, det er der vi legger ut viktig 

informasjon. 

Distriktslaget og lokalgruppene våre har egne Facebook sider som også benyttes. 

Det er ønskelig at medlemmer tar kontakt om saker vi kan legge på nett siden vår. 

 

Medlemsbladet SlektsNytt 
 
I 2019 ble det utgitt 3 nummer av medlemsbladet SlektsNytt.  
Medlemsbladet er tilgjengelig for Slekt og Data-medlemmer på Slekt og Data 

Hedmark sine websider. Da medlemsbladet vårt er en medlemsfordel har vi gått over 

til at medlemsbladet kun kan leses ved å være innlogget på vår nettside, og derfor 

sendes det ikke ut i pdf-formet på e-post.  

Bladet inneholder 20 sider hvor du bl.a. kan lese om “en hedmarking” som har blitt 
en fast artikkel i bladet.  Utgavene inneholder også mange andre spennene artikler og 
artikler som gir nyttige tips til slektsforskning. 
 

Slektsforskerdag 
Slekt og Data Hedmark arrangerte dagen på Møteplassen i Elverum. Vi hjalp de som 
ønsket tips og råd i forbindelse med søk etter personer. I tillegg til oss stilte Sør-Østerdal 
Slektshistorielag og Solør Slektshistorielag. 

Temaet for årets Slektsforskerdag var «Hvordan bevare slektshistorien?» Foredrag som 
ble gjennomført var: 

• Hvordan lage slektsbok ved Brit Hauge, Slekt og Data Vest-Agder 

• Finn frem til slekt, bilder, personhistorie etc på nett ved Heidi Ringsrød, Slekt og 
Data Hedmark 

• Hvordan redigere gamle bilder ved Dag Tangen og Svein Erik Langseth, Slekt og 
Data Hedmark 
 
 

Kilderegistrering 
Kildekoordinator har deltatt på treff for kilderegistratorer i Slekt og Data Oslo/Akershus. 
Det er for tiden ett av våre medlemmer som deltar aktivt med kildetranskribering. Pluss 
et par passive. Vi skal prøve på nytt i 2020 med å engasjere våre medlemmer med å delta 
på denne viktige dugnaden. 
 
 
Gravregistrering 
Leder er kontaktperson og formidlet videre de henvendelser som har kommet til gravreg-
gruppen i Slekt og Data. Det har kommet flere henvendelser fra medlemmer som har lyst 
til å bidra med bilder etc. Dette er meget gledelig og vil gjøre at vi får opp aktiviteten på 
dette området. 

 

 



  
 

Slekt og Data Trysil 

Året 2019 har vært fylt med faste møter. Det varierer litt hvor mange som møter på 
treffene våre, men det har dessverre vært færre fremmøtte i år. 

Vi har som vanlig hatt et tema som blir presentert i starten av møtene. 

Temaene i år har vært: “Bli kjent med Gravminnedatabasen”, “Hvilke medlemsfordeler 

har vi på nettsiden vår”, “hva kan du finne i Nasjonalbiblioteket/Bokhylla.no”, “Tips til 

søk på Digitalarkivet”, “FamilySearch”, “Hva finnes i Slektsforum” og “Hvordan finne 

fram i Arkivportalen”. 

Trysil Frivilligsentral har også i år lånt ut møtelokale med tråløst nett og utstyr slik at vi 
får gjennomført møtene våre. Vi bekjentgjør treffene i aviser som Østlending og 
Lokalavisa. Trysil kommune har en kulturkalender som gis ut til alle husstander i Trysil 
og både der og på kommunens hjemmeside blir møtene annonsert. Møtene våre legges 
også ut i møtekalenderen på Slekt og Data Hedmark sin hjemmeside og i medlemsbladet 
vårt. 

På grunn av at det har blitt færre som kommer på medlemsmøtene velger vi fra neste år 

og flytte medlemsmøtene til Trysil Folkebibliotek.  

 
 

Slekt og Data Stange 
 
Det har vært gjennomført 9 møter i Stange gruppa i 2019. Tema på møtene har vært 
vekslende, men som regel har tema kommet som ønske fra de fremmøtte. Målet med 
gruppa er å jobbe med aktuelle saker. Det har kommet inn to henvendelser på mail til 
gruppa i 2019. 
Antall fremmøte har variert har variert gjennom året. 
 
 

Slekt og Data Ringsaker 

Gruppa ble stiftet 08.oktober 2019 og gruppeleder ble valgt. Samme kveld fikk alle 
frammøtte en flott guidet omvisning i Krigshistorisk formidlingssenter. Det ble 
gjennomført 3 møter i 2019 hvor formålet har vært å komme i gang med gruppa. Gruppa 
treffes i Ringsaker historielag sine lokaler. 

 

 

 

For styret i Slekt og Data Hedmark 

Heidi Ringsrød 

 


