
 

 

 

 

 

Årsmelding 2020 

 

Styret i perioden 1/1–7/3 2020: 

Åge Nortun, leder 

Roger Rasch Larsen, nestleder 

Britt Iren Neergård, kasserer 

Jonny Lyngstad, sekretær 

Arnstein Slinning, styremedlem 

Henrik Schmidt, 1. varamedlem 

Jon Kristian Schnell, 2. varamedlem 

Styret i perioden 7/3–31/12 2020: 

Jonny Lyngstad, leder 

Roger Rasch Larsen, nestleder 

Arnstein Slinning, kasserer 

Halstein Spjelkavik, sekretær 

Ellen Tangen, styremedlem 

Henrik Schmidt, 1. varamedlem 

Jon Kristian Schnell, 2. varamedlem 

 
Andre verv og oppgaver i Slekt og Data Møre og Romsdal: 

Arnfinn Orvik Revisor 

Anne Karin Kolberg Berg Valgkomitéen 

Paul Bakkmyr Valgkomitéen 

Arvid Håkon Moe Valgkomitéen 

Eva Hjelen Koordinator for kilderegistrering 

Thor Stabell Muri Koordinator for gravminneregistrering 

Anne Karin Kolberg Berg DNA-koordinator ut januar 2020 

Jonny Lyngstad Studieleder 

Britt Iren Neergård 

Olgunn Haugen 

Webmaster 

Webredatør 

Åge Nortun Kurs 

Tore Kristiansen Moderator Slektsforum,  

Helge Bjerkevoll Medlem i arbeidsgruppa i S&D som laga nye 

Slektsforum 

 

Aktiviteter i laget  

Kommunikasjonen mellom styret og lokale lag og grupper er god og nær. Økonomien i S&D MR 

og i de lokale laga og gruppene er svært god. 

Årsmøtet i 2020 ble avholdt 07.03.2020 på Molde Kulturskole, Molde. Det var 28 stemme-

berettigede til stede. En stor takk til medlemmene i S&D Molde som sto for den praktiske 

avviklinga av årsmøtet. 

Som vanlig var det i forkant av selve årsmøtet et foredrag. Mads Langnes, førstekonservator ved 

Romsdalsmuseet, holdt et interessant foredrag om klyngetun. Deretter ble selve årsmøtet avvikla. 

 

Styret  

I 2020 er det avholdt 3 styremøter. Det har ellers vært telefonmøter og noen saker har vært 

diskutert på e-post og SMS. Det har vært behandla 22 saker. 
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I 2020 fikk laget kr 85 917,50 i medlemskontingent. Det er registrert 630 medlemmer pr. 31. 

desember 2020, mot 596 året før. Disse fordeler seg på 620 hovedmedlemskap, 8 

husstandsmedlemskap og 2 ungdomsmedlemskap for medlemmer under 30 år. 

S&D MR mottok kr 10 000 i kulturstøtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune i 2020.  

Regnskapet for 2020 viser et overskudd på kr 74 890,69 og en egenkapital på 

kr 206 276,83 ved utgangen av året. Pr. 31. desember 2020 hadde S&D MR innestående kr 

181 859,80 på kapitalkonto hos Slekt og Data. 

 

Representasjon  

Ledersamling Studieforbundet Kunst og 

Tradisjon (SKT) på Gardermoen 19.–20. 

september 

Åge Nortun er i 2020 leder i SKT Møre og 

Romsdal og representerte S&D MR 

 

Kurset Slik lærer du andre å lage 

slektsbok på Gardermoen 26. og 27. 

september. 

Jarle Viset, Vestnes 

Landsmøtet i Lillehammer 10.–11. 

oktober 

Jonny Lyngstad og Roger Rasch Larsen 

Jonny Lyngstad representerte også styret i S&D 

Styremøter i Slekt og Data – 6 stk. Jonny Lyngstad  

 

Jonny Lyngstad har holdt kurs om skifter på 9 timer på Åndalsnes for gruppa i Rauma. Han var på 

besøk hos S&D Ålesund og holdt flere foredrag. Eva Hjelen og Jonny Lyngstad besøkte 

lokalgruppa i Surnadal hvor Eva holdt foredrag om praktisk DNA i slektsforskning.  

Jonny Lyngstad har i løpet av 2020 holdt 7 webinarer i regi av S&D sentralt. 

Det ble arrangert Teams-møte 16. desember 2020 kl. 18.00 hvor styret hadde invitert alle ledere 

for de lokale lag og grupper, gravkoordinator, webredaktør, webmaster og valgkomiteen. Av 20 

personer som var invitert, deltok 15, noe vi er godt fornøyd med. Flere aktuelle saker ble tatt opp. 

 

Verv eller oppgaver i Slekt og Data  

Jonny Lyngstad er varamedlem til styret i S&D. Han ble gjenvalgt for 2 nye år på landsmøtet i 

2020. 

Åge Nortun er på vegne av S&D MR fylkeskontakt for Studieforbundet Kultur og Tradisjon 

(SKT) Møre og Romsdal. 

Helge Bjerkevoll er medlem i arbeidsgruppa som fornya Slektsforum i 2020. 

 

Hedersprisen  

Hederspris ble i 2020 tildelt Britt Iren Pedersen Neergård, liten og stor bjørn, Arnstein 

Slinning, liten bjørn, og Jonny Lyngstad, liten bjørn. De fikk hedersprisen for å ha utført et 

fantastisk arbeid for S&D. Prisene ble utdelt på årsmøtet i Molde. 

 

Samarbeid med andre  

Pga. pandemien har S&D MR i 2020 ikke hatt fysisk samarbeid med andre distriktslag i 

Norge. Det har vært digitalt kontakt om enkelte spørsmål når dette har vært nødvendig. 

Samarbeidet går ut på å dele og utveksle erfaringer og diverse skrevet materiale. 

 

Lokale lag og grupper  
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Styret har hatt god kontakt med alle lokale lag og grupper. De har styrt seg sjøl og driver med 

oppgaver de sjøl har satt på dagsorden, se rapportene fra laga og gruppene. Rapportering fra 

de fleste gruppene til styret fungerer godt.  

Året 2020 starta godt med møter i de fleste lokale lag og grupper. Da koronapandemien innhenta 

oss og det vart nedstenging, gikk møteaktiviteten drastisk ned. Møteaktiviteten i mars til og med 

august var tilnærma null. Dette er beskrevet i rapportene til de enkelt lag og grupper lenger ut i 

årsmeldinga. Da hausten kom, tok aktiviteten seg opp og det vart arrangert i alt 24 fysiske møter, 

samt en del digitale. 

 

Aukra  

Ledergruppa har bestått av leder Edvin Varhaugvik, nestleder Ellen Tangen, kasserer Vigdis 

Varhaugvik og styremedlem Jorun Sandøy. 

De har vanligvis medlemsmøter første mandag i hver måned på biblioteket. På grunn av 

koronapandemien har de kun hatt 3 møter dette året. De holder for det meste på med registrering 

av ministerialbøker og hjelper hverandre med slektsforskning. 

 

Kristiansund  

Ledergruppa har bestått av leder Paul Bakkmyr, sekretær Herlof Ødegaard, samt Borgny 

Vorpbukt, Terje Sæterli, Tore Kristiansen og Tor Olav Teige. 

Årets store begivenhet var avviklingen av Slekts- og lokalhistoretorg lørdag 18. januar på Thon 

Hotell på Innlandet i Kristiansund. Her møttes blant annet aktører fra historielag, forfattere av 

lokalhistoriske verker, bibliotek, museer, IKA MR og vanlige slektsforskere. Det ble holdt 

foredrag i forskjellige tema, blant annet DNA i slektsforskning. Mye godt lagsamarbeid ble utført 

i forkant og under avviklinga av arrangementet. Hele arrangementet var svært vellykka, og 

tilbakemeldingene var også gode. Stor hjelp til gjennomføringen fikk de også fra ansatte ved 

Thon-hotellet. 

I løpet av 2020 har laget gjennomført 4 fysiske samlinger, 1 om våren og 3 om hausten. 

Tore Kristiansen fortalte om oppbyggingen av stender, ranghieraki og bruk av titler i dansketiden. 

Om hausten ble følgende tema brukt: Den nye Gravminnedatabasen med avpilling av S&D sitt 

webinar om temaet, skifteprotokollene og hva de kan fortelle oss utover dette med rene 

slektsopplysninger, samt om jordskifte, utskiftningskart, jordskifteprotokoller og utdrag fra 

forhandlingene i jordskifteretten i pantebøkene. 

Ved utgangen av året hadde laget 2 206 kr i kaffeskrinet. 

 

Molde  

Styret har bestått av leder Eva Hjelen, sekretær Anlaug Lianes, kasserer Eli Tone Solevåg og 

styremedlemmene Kenneth Staurset Fåne og Erling Nerheim. 

S&D Molde har i utgangspunktet 2 møter i måneden, medlemsmøte første torsdag i måneden og 

slektsforskerkveld den tredje torsdagen. Styret har hatt to digitale styremøter. 

2020 ble annerledesåret også for S&D Molde. Alle møter på våren ble avlyst fra og med 12. mars. 

De hadde ei samling i Reknesparken i juni, det var godt å møtes igjen. 

I høstsesongen har hovedmøtene gått som vanlig, med stort fokus på smittevern. Slektsforsker-

kveldene har ikke blitt gjennomført. I november gjorde de et første forsøk på digital 

gjennomføring av Embla-opplæring, med varierende hell. 

Tema på S&D-møtene har vært varierte, opplæring i det nye Digitalarkivet og slektsrelaterte 

emner, spennende foredrag om resultatet av forskningen på folk i slekta og andre. Ellers 

kontinuerlig opplæring og info om kilder og slektsarbeid. 

Leder for S&D Molde har selv lagt ut møtekalender på hjemmesiden, og eventuelle oppdateringer 
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på lagets side i 2020. Leder ble invitert til Surnadal i oktober for å orientere om praktisk DNA i 

slektsforskning. 

Det har fysisk vært avholdt 7 S&D-møter, 2 slektsforskerkvelder, sommeravslutning i juni og ett 

digitalt Embla-møte – totalt 11 møtekvelder. På S&D-møtene møtte 160 personer, på 

slektsforskerkveldene var det 25 personer, samt 10 på det digitale møtet, og 20 fornøyde 

medlemmer stilte opp på sommermøtet i Reknesparken. Til sammen har 215 personer vært på 

årets møter noe en må si seg godt fornøyd med. 

Økonomien i laget er god - Ved utgangen av året hadde S&D Molde ca. 5 000 kr på konto. 

 

Rauma  

Gruppa har bestått av leder Arvid Håkon Moe, samt Randi Bakke Hoem og Per Einar Langseth. 

Gruppa har fått 3 nye medlemmer i 2020. De har hatt 6 samlinger med til sammen 68 frammøtte. 

Ei av samlingene var siste del av kurset om skifte med Jonny Lyngstad. Dette kurset gikk over 3 

kvelder med 15 deltakere. 

Medlemmane har blitt oppfordra til å delta på S&D-webinar, og e-post har vært nytta om 

utfordringer i arbeidet med egen slekt. 

Tema på møta har vært Trondheimsbasen, søk etter skifte, oppkobling til webinar, S&D på nett og 

søk i den nye gravminnebasen. Stor takk til Vigdis og Randi for mat og drikke på møta. 

 

Slektsforum for Indre Nordmøre  

På årsmøtet 21. september ble følgende styre valgt: Leder Jon Storløkken, nestleder Bernt Vatten, 

skrivar Tor Ålbu, kasserer Lars Jostein Bævre, styremedlem Astrid Roaldset og varamedlemmer 

Janne Løset og Einar Oterholm. Pga. koronapandemien hadde det gamle styret fungert fram til da. 

Pandemien gjorde også at all møteaktivitet ble avlyst fram til over sommeren. Det har kun vært 

avholdt årsmøte med medlemsmøte, og ett medlemsmøte i oktober hvor Eva Hjelen var til stede 

og holdt foredrag om praktisk DNA i slektsforskning. Jonny Lyngstad var også til stede på dette 

møtet og orienterte om arbeidet i S&D sentralt. Styret har avholdt 2 styremøter i løpet av 2020. 

S&D Indre Nordmøre har nå 25 medlemmer. Økonomien i laget er god. 

Jon Storløkken har representert SFIN i Bygdeboknemda i Surnadal kommune, men det har ikke 

vært holdt møter i nemnda i 2020. Gruppas medlemmer har fortsatt samarbeidet med de som 

jobber med bygdaboka for Surnadal. Bind 4 kom ut hausten 2020, litt forseinka på grunn av 

Covid-19. Arbeidet med bind 5 starta like etter. 

Registreringsarbeidet med kirkebøkene har gått videre i ei egen gruppe leda av Kåre Bævre, Lars 

Jostein Bævre og Tor Ålbu. Ved årsskiftet var 191 handlinger lagt ut på Digitalarkivet (dvs. 

Digitalpensjonatet) fra mange ulike kirkebøker fra Rindal, Surnadal (inkluderer Rindal sokn før 

1858), Stangvik (inkluderer Halsa sokn før 1819), Todalen og Åsskard. Enkelte av gruppas 

medlemmer har også deltatt i Digitalarkivets dugnader med å digitalisere folketellingen i 1920 og 

manntallet i 1665/1666. 

 

Smøla  

Halstein Spjelkavik overtok i mars som leder etter Karle Gjernes som da hadde leda gruppa siden 

den vart starta i 2005. Han er fortsatt med og tar seg av det økonomiske.  

Fram til september møttes de første tirsdag i måneden, fra 17.00 til 19.00, i Historielagets lokale, 

på Innsmøla. Fra og med oktober ble møtedagen endra til tredje tirsdag i måneden. De har i alt 

hatt 7 møter med 5 deltakere i snitt - totalt 39 frammøtte. Møta ble avvikla i januar til mars og i 

september til desember. I tida fra april til august var det stort sett bare ensom deltaking på 

webinarer for den enkelte. To møtte opp og hjalp et av de nye medlemma med å velge 
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slektsprogram. På møta har det møtt både medlemmer og andre aktive med interesse for 

slektsforskning. Flere av medlemmene deltar også ofte på møta til S&D Kristiansund. 

Tre av medlemmene på Smøla var med på dugnaden med Folketellinga 1920.  

Økonomien i gruppa er tilfredsstillende, men før jul måtte gruppa be fylkesstyret om penger til 

innkjøp av prosjektor og høyttalere. Utstyret ble kjøpt inn og montert i møtelokalet på nyåret 

2021. 

 

Sunndal  

Ledergruppa har bestått av Ola Jakobsen, leder, styremedlemmer Jostein Nygård og Odd 

Myrvang, samt vara Inger Nærum. 

Pga. koronapandemien ble det kun avholdt 3 møter i 2020, i januar, februar og oktober. I de 2 

første møta var temaet oldekvarter, samt at forskjellige slektsprogrammer ble gjennomgått. I 

oktober ble den nye gravminnedatabasen gjennomgått, og Knut Sæther holdt foredraget «Bot eller 

bryllup - om ugifte mødre og gravide bruder i Sunndal i eldre tid». 

Gruppa har også ei aktiv Facebook-side som har 128 medlemmer. Den blir mye brukt til 

problemløsning, bl.a. til hjelp med tyding av skrift i gamle kirkebøker. Ved årets utgang var det 

registrert 34 medlemmer med postadresse Sunndal. Også medlemmer fra Tingvoll og Nesset 

deltar på møta. Kaffekassa inneholder 1 886 kr. 

Tor Ålbu har også i år transkribert og sendt inn kirkebøker for Sunndal prestegjeld for periodene: 

1819-1832, 1832-1846 og 1847-1877. 

 

Sykkylven  

Styret har bestått av leder Terje Eliasen, nestleder Asbjørn Grebstad Hovland og styremedlem 

Geir Olav Øyen. Gruppa har ikke avholdt årsmøte for 2020. Da det på årsmøtet i januar 2020 kun 

møtte opp 3 medlemmer, ble det fatta vedtak om at det sittende styret skulle fortsette ett år til. 

Det andre møtet var i februar, da med 7 frammøtte, der 3 var medlemmer. Resten av året har det 

ikkje blitt arrangert møter pga. koronapandemien. 

 

Søre Sunnmøre  

Ledergruppa har bestått av Arne-Sten Christiansen (kontaktperson), Per Pilskog, Arnstein Selvåg, 

samt varamedlemmer Tore Øvrebø og Janne-Rita Korsfur.  

S&D Søre Sunnmøre har hatt møta på biblioteket i Ulstein Arena i Ulsteinvik. De har et godt 

samarbeid med biblioteket som annonserer møta på si Facebook-side. Møta blir også veldig godt 

annonsert i egne og andre media. 

I 2020 vart det arrangert 2 møter om våren. Det siste møtet hadde nær rekordoppslutning med 19 

frammøtte. Det var Geir Liavåg Strand som fortalde om Cappelen-slekta. De leverte stoff om 

dette til distriktlagets nettside. 

På hausten gjennomførte de 4 møter slik som planlagt. På det første møtet møtte bare lederen, 

samt at en annen i arbeidsgruppa hadde meldt at ho ville komme seint, og var med halve tida. På 

det siste møtet hadde de en kombinasjon av fysisk frammøte, og noen som deltok digitalt med 

delvis suksess.  

Foredragshaldar på siste møtet i 2020, Åsta Vadset, som jobbar på Interkommunalt arkiv i 

Ålesund, skrev et innlegg til nettsidene om hva ho hadde funnet i disse arkiva om slekta si. Dette 

kom inn på nettsidene i 2021. Totalt har 59 personer deltatt på disse 6 møta. Gruppa har 750 kr i 

kassa. 

 

Ørskog/Vestnes  

Styret har bestått av Liv Mari Olsen Misund, Terje Misund og Jarle Viset. 
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Det har blitt arrangert 4 møter med 5-10 personer på hvert møte. Det har måttet blitt avlyst møter 

både vår og høst 2020 grunnet koronapandemien. De valgte dette pga. hensynet til oppmøte for 

medlemmer og restriksjoner på møtelokalene. 

På det første møte i januar fikk de en innføring ved DNA -koordinator i S&D MR, Anne K.K. 

Berg, med tema DNA i slektsforskning. Det har vært god aktivitet på alle møta. De har forsøkt 

både å gi informasjon, gi hjelp om noen står fast og leiter etter personer, bl.a. med søk i kilder.  

Da har de tatt dette opp i fellesskap, slik at de har kunnet gi hverandre tips om hvordan en best 

kan gå fram for å finne navn, personer eller slekt. På møta har følgende tema vært tatt opp: DNA i 

slektsforskning, info om slekts programma Brothers Keepers og Legacy og Den nye 

gravminnebasen. 

På Vestnes har Anders Misjord m. flere aktivitet med transkribering av kirkebøkene i Vestnes og i 

Tresfjord.  

De har i løpet av 2020 ikke kommet i gang med Teams-møter i sitt lokallag. Pr. 31.12.2020 hadde 

lokallaget 41 registrerte medlemmer. Kassabeholdningen pr.31.12.2020 var på minus kr. 294,70. 

 

Ålesund  

Styret har bestått av Kjell Even Sunde, Roger Rasch Larsen, Torunn Absalonsen, Hilde Bjørlo og 

Anne K. K. Berg. Styret har hatt 2 styremøter, og ellers hatt tett dialog på e-post og Teams. Møta 

er blitt arrangert på Borgund videregående skole og Moa bibliotek. 

Dette året har det vært sterkt redusert aktivitet pga. koronapandemien. De starta som vanlig med 2 

opplæringskvelder pr. måned, men stoppa opp i henhold til nasjonale retningslinjer. 

Det ble gjennomført 3 hovedmøter for slektsinteresserte med totalt 56 personer som møtte fram. 

På møta var det ulike typer foredrag, som "Bybrannen", til opplæring i grunnleggende søk i 

digitale kilder. Et par bybrann-historier ble også lagt ut på hjemmesiden. I oktober var Jonny 

Lyngstad på møtet på Moa bibliotek fortalte fra S&D sin reise til Amerika 2019, samt holdt et 

foredrag om ulike kilder. 

Det ble gjennomført 4 slektsforskerkvelder med totalt 47 oppmøtte. Her ble det opplæring i 

praktisk bruk av slektsprogrammer, DNA, Digitalarkivet m.m.  

En økende interesse for DNA i slektsforskning gjorde at laget ønska å tilby interesserte noe mer 

dybde innenfor dette tema. Lørdag 1. februar hadde de si første samling, et DNA-forum, over 

nærmere 6 timer med 22 deltakere med Anne K. K. Berg som instruktør. Etter nedstengninga 

sendte Anne skriv til deltakerne med tips om måter å jobbe videre på. 

Lokalgruppen har en kontaktbeholdning på kr 4301,86 kroner ved årets slutt. 

 

Lokal tillitsmannskonferanse 

Pga. pandemien ble det i 2020 ikke arrangert lokal tillitsmannskonferanse. 

 

Stormøte/Fellesmøte 

Pga. pandemien ble det i 2020 ikke arrangert fellesmøte. 

 

Gravminneregistrering  

Gravminnekoordinator har vært Thor Stabell Muri. I 2020 deltok han på 3 digitale møter i 

forbindelse med lansering og bruk av den nye gravminnebasen – 25.08., 08.09. og 20.09. 

I 2020 har, som vanlig, distriktslagets mange fotografer og registratorer gjort en flott jobb. 

Gravplasser har blitt fotografert og registrert, noen registrert ved hjelp av kirkevergene, andre 

basert på bildene. 
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De fleste gravplassene i fylket er fotografert en gang og enkelte flere ganger. Søre Sunnmøre har 

vært et område med lav dekning, men i 2020 fikk vi orden på de fleste sørpå. Vi mangler 

fremdeles Hareid, men håper at 2021 skal blir et bra år for den gravplassen. 

Det behøves fortsatt påfyll av fotografer og registratorer. Det er flere gravplasser som trenger å 

oppdateres etter hvert.  

Gravplasser som er registrerte i 2020: Herøy: Flusund, Herøy, Kvalsund, Leikanger, Runde og 

Tjørvåg. Vanylven: Rovde, Syvde, St. Jetmund og Fiskå. Hustadvika: alle i gamle Fræna. Molde: 

alle i gamle Midsund, Kvam private. Fjord: Sylte. Stranda: Liabygda. Surnadal: Stangvik. 

Gravplasser som bør fotograferes i 2021 og som det ikke er innlagt bilder fra: 

Hareid kommune: Her er planer lagt for fotografering. 

Surnadal kommune: Her er det registrert mange gravminner og S&D har fått inn en del bilder, 

men mangler fremdeles en god del bilder. 

Ellers blir det å forsøke å fotografere de gravplassene som ikke har hatt besøk de siste tre åra. 

Nytt i 2020 er at det er åpnet opp for at fotografer og registratorer kan få tilgang til den nye 

databasen og selv legge inn bilder fra sin eller sine gravplasser.  

 

Rapport fra moderatorene i Slektsforum  

Tore Kristiansen, Kristiansund, var eneste aktive moderator i MR i 2020. 

Slektsforum gikk over til nytt format i januar 2021. Den gamle sida som var plassert på 

disnorge.no, var ofte utilgjengelig på slutten av året 2020 da man forberedte overgangen til det 

nye forumet. Det førte til at aktiviteten på Slektsforum i MR gikk ned i 2020 i forhold til tidligere 

år. 

Det er fremdeles slik at mange emner lever lange liv. Også i 2020 var det flere gamle emner som 

fikk nye opplysninger, og debatten starta opp igjen. 

Det nye forumet er koblet opp til medlemsregisteret. Det er også nytt at det blir ei ordning med en 

tillitsvalgt på samme måte som gravminnekoordinatorene i distriktslagene. Helge Bjerkevoll, 

Rekdal, er en av hovedmoderatorene i det nye Slektsforum fra 2021. 

 

Kilderegistrering   

Kildereg-koordinator er Eva Hjelen. 

Det sendes inn jevnlig nyregistreringer fra S&D MR og private registratorer til Digitalarkivet eller 

Digitalpensjonatet. 

Også i 2020 har det vært stor dugnad for å registrere folketellingen 1920. Alle herred i MR ble 

ferdig transkribert, og er tilgjengelig i original form på Digitalarkivet. 10 herred, deriblant 

Kristiansund, Molde og Ålesund, var ikke søkbare ved offentliggjøringen 1. desember. 

Digitalarkivet har alltid flere dugnader på gang, blant annet korrektur av AMF-transkriberte 

kirkebøker og folketellingen 1870. 

 

DNA 

Anne K. K. Berg slutta som fylkeskoordinator i slutten av januar 2020. Det har ikke lyktes å 

skaffe ny koordinator. 

 

Turer  

Pga. pandemien ble det i 2020 ikke arrangert tur for våre medlemmer. 

 

Slektsforskerdagen  

Da Slektsforskerdagen ikke ble arrangert høsten 2019, tok S&D Kristiansund på seg å arrangere et 

Slektstorg i slutten av januar 2020 etter mønster av de arrangementa som gruppa hadde i 2007 og 
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2008. Ledergruppa i Kristiansund hadde i løpet av høsten hatt flere møter knytta til dette og årets 

Slekts- og lokalhistoretorg ble arrangert lørdag 18. januar 2020 på Thon Hotell på Innlandet i 

Kristiansund.  

Det var hele 28 stands med ulike tema innenfor slekt og historie, samt fire korte foredrag. 
Om lag 300 personer besøkte arrangementet. Det var S&D Kristiansund som hadde 
ideen og som sto for den praktiske gjennomføringa. Se for øvrig under rapporten til gruppa i 

Kristiansund. 

 

Nettsidene  

Britt Iren Neergård er webansvarlige for S&D MR sine nettsider. Hun har gjort en 

kjempeinnsats de siste åra. Olgunn Haugen har i løpet av året sagt seg villig til å medvirke, og 

har kommet godt i gang.  

 

Kurs  

S&D Rauma arrangerte kurs om skifter over 3 kvelder for 15 deltakere med Jonny Lyngstad 

som kursleder. 

 

 

 

Jonny Lyngstad (s)     Roger Rasch Larsen (s) 

      leder        nestleder 

 

 

Arnstein Slinning (s)     Halstein Spjelkavik (s) 

      kasserer       sekretær 

 

 

Ellen Tangen (s) 

     styremedlem 

 

 

Henrik Schmidt (s)     Jon Kristian Schnell (s) 

     1. varamedlem      2. varamedlem 


