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Medlemmer 

Per 31.12.2020 hadde Slekt og Data Hedmark 387 medlemmer*.  
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 2020. I løpet av ett år skjer 
det både innmeldinger og utmeldinger, men ved årsslutt ligger vi over nivået for 2019.  

 

 

Styrets aktivitet 

Året 2020 ble ett annerledes år da covid-19 pandemien kom til Norge. Fra å ha en 
kombinasjon av fysiske og digitale styremøter gikk vi over til kun digitale møter i mars. 
Styret har hatt 7 styremøter i 2020 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 

• Slektskafè for medlemmer på Møteplassen 

• Oppstart med digitale medlemsmøter på Teams 
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Representasjon 

• Landsmøte på Lillehammer – 3 representanter(styret) 

• Representert på Statsarkivet Hamar sitt Slektsverksted – 9 medlemmer deltok 

• Deltakelse på kurs Slektsbok på Gardemoen – 1 representant(styremedlem) 

• Oppstart av lokalgruppe Slekt og Data Solør – 2 representanter(leder og 
styremedlem) 

• Foredrag på årsmøte til Slekt og Data Oppland – 1 representant(leder) 
 
 
 
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. 

Facebook sider til lokalgruppene ble lagt ned med unntak av Solør på slutten av året 

2020. 

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

 

Medlemsbladet SlektsNytt 
I 2020 ble det utgitt 4 nummer av medlemsbladet SlektsNytt.  
Medlemsbladet er tilgjengelig for Slekt og Data-medlemmer på Slekt og Data 

Hedmark sine websider. Medlemsbladet vårt er en medlemsfordel og kan kun leses 

ved å være innlogget på vår nettside. Det blir sendt ut e-post med link når nytt blad 

blir utgitt.  

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 
Slektsforskerdagene utgikk i 2020 på grunn av restriksjoner i forbindelse med Corona 
pandemien. Lokalets størrelse som vi har de senere årene har arrangert 
slektsforskerdagen kunne medført ikke god nok avstand mellom deltakerne, og den 
risikoen ønsket vi ikke å ta. 
 
 
 
Kilderegistrering 
Det er for tiden ett av våre medlemmer som deltar aktivt med kildetranskribering. Pluss 
et par passive. Vi skal prøve på nytt i 2021 med å engasjere våre medlemmer med å delta 
på denne viktige dugnaden. 
 
 
 
 



  
 

Gravregistrering 
I 2020 ble det økt aktivitet med gravregistreringer i vårt område i forbindelse med 
lansering av nye Gravminnebasen. Vi har medlemmer som er registrert med egne 
tilganger som fotograf og registrator i nye gravminnebasen. Gravminnekoordinator 
behandler endringsforslag på nåværende graver samt nyregistreringer av graver. Det er 

kommet mange endringsforslag etter lanseringen av nye Gravminnebasen som er meget 
gledelig både fra medlemmer og ikke medlemmer.  
Målet framover er å få flere av våre medlemmer til å bli med på dugnaden som 
fotograf/registrator og oppdatering av alle gravplasser i vårt område. 

 

 
Slekt og Data Trysil 

Året 2020 ble et litt annerledes år der vi dessverre ble nødt til å avlyse flere av våre 
medlemsmøter p.g.a. Covid –19, men med godt smittevern fikk vi avviklet noen møter i 
løpet av året. 

Vi gikk over fra kveldsmøter til å holde møter på dagtid og flyttet de til Trysil 

Folkebibliotek. Det ble en suksess og flere nye fjes har dukket opp i løpet av året. 

 

 

Slekt og Data Stange 2020 
 

Det har vært gjennomført 2 møter i Stangegruppa i 2020 (jan. og feb.). 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. Så ble alt stengt ned pga  korona og biblioteket 
på Stange stengt. Vi ble tvunget til å tenke nytt og har etter det organisert møter på 
TEAMS, som etter en litt forsiktig oppstart har utviklet seg til en bra møteform for hele 
medlemsmassen samlet. Den lokale Facebook gruppa til Stange er også lagt ned men er 
viderekoblet opp mot Hedmark Slekt og Data sin gruppe. 

 

 

Slekt og Data Ringsaker 

Gruppa kom så vidt i gang etter stiftelsen i oktober 2019 før store deler av samfunnet vårt 
ble stengt ned i mars 2020 pga covid-19 pandemien. Gruppen besluttet å ikke holde møte 
i mars da l0kalitetene ikke hadde mulighet for god avstand mellom de fremmøtte. 
Dessverre kom vi ikke i gang med møter etter mars da smittevernhensynet måtte 
opprettholdes. Alle medlemmer har kunnet deltatt på digitale medlemsmøter som vi har 
gjennomført i distriktslaget. 

 

 

 

 



  
 

Slekt og Data Solør 

Gruppa ble stiftet 22.februar 2020 og det ble valgt 2 kontaktpersoner; Gunhild Grønvold 
og Thor Einar Sparby. I mars da gruppen skulle ha sitt første møte ble store deler av 
samfunnet vårt ble stengt ned pga covid-19 pandemien. Gruppen besluttet å ikke holde 
møter etter mars da smittevernhensyn måtte opprettholdes. Alle medlemmer har kunnet 
deltatt på digitale medlemsmøter som vi har gjennomført i distriktslaget. 

 

 

 

For styret i Slekt og Data Hedmark 

Heidi Ringsrød 

 


