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Årsberetning for 2020 fra styret i Slekt og Data 
Tromsø 
 
FORMÅL 
Lokallaget skal gi medlemmene i lokallaget tilbud og tjenester ved å:  
 

 Skape et lokalt forum for slekts- og personhistorie hvor databehandling og internett brukes 
som hjelpemiddel. 

 
 Spre kunnskap om dette og for øvrig stimulere slektsforskning i sitt distrikt. 

 
 Organisere og koordinere medlemmenes arbeid i forbindelse med databehandling av 

genealogisk kildemateriale, samt å stimulere slikt arbeide. 
 

1 Organisasjon og tillitsvalgte 
 
Laget er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 896 680 242. 

 
Årsmøtet 
Årsmøtet ble avholdt 3. mars 2020 på Grand hotell Tromsø, med Elin Bergli Bang som møteleder.  
Det var 14 frammøtte. 
 
Lokallagets medlemmer 
Slekt og Data Tromsø hadde pr 31.12.2020 184 medlemmer. Medlemsmassen inkluderer 
medlemmer fra Ramfjord, Sjursnes, Laksvatn, Jøvik, Oteren, Nordkjosbotn, Storsteinnes, Mortenhals, 
Sommarøy, Hansnes, Karlsøy, Svensby, Lyngseidet, Skjervøy, Storslett, Sørkjosen og Burfjord. 6 av 
medlemmene har adresser langt unna Tromsø: Svalbard, Sør-Troms, Andøya, Trøndelag, Ringerike og 
Vestfold.  
 
Styret 
Styret har vært sammensatt slik: 
        Valgt for: 
Leder  Are Larsen     2020 – 2021 
Nestleder Tor Ivar Didriksen    2020 – 2022 
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Kasserer Ingen har tatt stillinga, styreleder har fungert 
Sekretær  Lisbet Rønningsbakk    2019 – 2021 
Styremedlem  John Ness     2019 – 2021 
Styremedlem Steinar Hjemås     2020 – 2022  
Varamedlem  Kjell Odd Strandheim    2019 – 2021 
Varamedlem Finn Devold     2020 – 2022 
 
(Varamedlem Finn Devold trekker seg midtveis i sin periode, og nytt varamedlem må velges i 2021 
for å erstatte ham.) 
  
 
Andre tillitsvalgte 
Revisor: Paul Pedersen      2019 – 2021  
 
Valgkomité: Lillian Halse (leder), Ragnar T. Samuelsen og Paul Pedersen 
 
Representanter og vararepresentanter til representantskapet Slekt og Data Nord 2020: 
Are Larsen og John Ness (representanter), Kjell Odd Strandheim (1. vara) og Tor Ivar Didriksen (2. 
vara). 

Styrets arbeid 
Det har vært avholdt 7 styremøter i 2020. På grunn av korona-pandemien har alle styremøtene til det 
nye styret vært avholdt på Internett, først på Skype, og fra høsten av på Zoom. Styret har jevnt over 
hatt god oppslutning om møtene og har behandlet 31 saker. 

2. Saker som har vært særlig prioritert 
 
Erstatninger for vanlige møter 
Det var i forbindelse med nedstengning av samfunnet grunnet korona-pandemien ikke mulig å 
avholde vanlige medlemsmøter i vårsemesteret. Etter at restriksjonene i stor grad var opphevet i 
høstsemesteret, har lokallaget valgt å ikke avholde vanlige møter fordi mange av medlemmene 
tilhører risikogruppe grunnet alder. Statsarkivet, hvor vi pleier å ha medlemsmøtene, har dessuten 
satt alt av utlån av lokaler på vent. Det har vært utfordrende å tenke gjennom hvordan lokallagets 
ulike tilbud kan videreføres. Lokallaget har tegnet årsabonnement på møteplattformen Zoom som er 
bedre egnet enn Skype for foredrag og internettmøter med mange deltakere. 
 

Slektsbok 
To av styrets medlemmer, Steinar Hjemås og Are Larsen, deltok 26. – 27. sept. på ei fagsamling på 
Quality Airport Hotel Gardermoen med slektsbok som tema. Arrangør var Slekt og Data Vest-Agder, 
som også stilte med foredragsholdere og delte sine erfaringer fra gruppearbeid med slektsbøker. 

Samarbeid med Statsarkivet i Tromsø, Slektsforskerverksted 
Slektsforskerverksted har måttet utgå fordi Arkivverket ikke låner ut lokaler på grunn av korona-
pandemien. Det vil dessuten være nødvendig å finne ny leder for Slektsforskerverkstedet hvis 
tilbudet skal videreføres. 
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Medlemsmøter 
Det har vært holdt to medlemsmøter i 2020, begge via Internett-plattformen Zoom. Møtet 5. mai 
hadde som tema «Hvordan finne slekt i Amerika?», og foredragsholder var den profesjonelle 
slektsgranskeren Liv Marit Haakenstad bosatt på Hamar. Møtet 18. nov. hadde slektsbok som tema 
med sikte på å starte opp ei gruppe som arbeider med å lage slektsbok, i vårt lokallag. 
Deltakerantallet lå på noe over ti personer på førstnevnte møte og litt færre enn ti på sistnevnte 
møte. Det er færre enn antall deltakere på medlemsmøter på Statsarkivet. 

 
Slektsforskerdagen 
Den årlige Slektsforskerdagen på Statsarkivet i Tromsø måtte utgå av grunner nevnt tidligere, og 
tradisjonen med å invitere Slekts- og lokalhistorisk forening til forberedelser til Slektsforskerdagen 
ble forlatt på grunn av at det ble arrangement overført via Internett på Zoom. På ei ukes varsel stilte 
Liv Marit Haakenstad opp med to foredrag på Slektsforskerdagen 31. okt. med tema «Kilder, 
kildeføring og opphavsrett» og «Søk i Ancestry, MyHeritage, FamilySearch (AMF) og Digitalarkivet». 
Det var omtrent femten deltakere. Det faste opplegget med stand på Jekta lørdagen i forveien utgikk. 

 
  

3 Informasjon og medlemskontakt  
 
Nettsidene - www.slektogdata.no. 
Nettsidene for Slekt og Data Tromsø (www.slektogdata.no/nb/lokallag-i-nord/slekt-og-data-tromso) 
har ikke blitt oppdatert etter at de som tidligere gjorde dette, gikk ut av styret i 2020. Det har vært 
begynnerproblemer, men det er avtalt møte med generalsekretæren for å få orientering om hvordan 
det legges ut informasjon på sidene. 
 
Facebook – Slekt og Data Tromsø  
Vår åpne Facebook-gruppe heter Slekt og Data Tromsø. Gruppa er til dels blitt brukt til å legge ut 
informasjon om aktivitetene i lokallaget og til kunngjøring av arrangementer. Styret i Slekt og Data 
Tromsø er administratorer for Facebook-gruppa Slekt og Data Tromsø. 
 
E-post 
E-post sendt fra medlemssystemet Zubarus har vært den viktigste kommunikasjonskanalen for å nå 
ut til medlemmene våre i 2020. Forespørsler om innspill fra medlemmene, kunngjøringene av våre 
medlemsmøter, av arrangementet på Slektsforskerdagen og informasjon om årsmøtet er sendt ut 
som felles e-post til alle medlemmene fra Zubarus 
 
Samarbeid 
Samarbeidet med regionens lokale grupper via representantskapet for Slekt og Data Nord har vært 
på vent grunnet korona-pandemien. Det samme gjelder for samarbeidet med Statsarkivet i Tromsø 
hvor vi i et normalår både har Slektsforskerverksted, kjører kurs og avholder åpne medlemsmøter 
hvor vi orienterer om slektsfaglige emner. 
 
Samarbeidet med Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø har uteblitt det siste året grunnet 
endringer forårsaket av korona-pandemien, og samarbeidsavtalen med Tromsø bibliotek og byarkiv 
har vært passiv siste år av samme årsak. 
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4 Økonomi 
 
Årsregnskapet 
Årsregnskapet for 2020 viser et overskudd på kr. 848,47. Ved regnskapsavslutningen for 2020 hadde 
Slekt og Data Tromsø en beholdning på kr. 41871,98 på konto hos DnB. 
 
Sammenlignet med tidligere år er det ikke kommet inn noe i Grasrotandel hos Norsk Tipping, og det 
fryktes at det skyldes at informasjon om lokallagets grasrotandelsnr 32774 896680242 kan være falt 
ut i forbindelse med omlegging til nye nettsider. 


