
ÅRSMELDING 2020 SLEKT OG DATA TELEMARK 
 

Foreningens formål: 

- Å skape et lokalt forum for databehandling i slekts- og personalhistorie og spre 

kunnskap om dette. 

- Å stimulere slektsforskning i sitt område. 

 

- Å organisere og koordinere medlemmenes arbeid i forbindelse med 

databehandling av genealogisk kildemateriale samt å stimulere til slikt arbeide.  

 

Medlemstall: 

Slekt og Data Telemark hadde per 31.12.2020 304 medlemmer.  

Det var en nettoøkning på 36 medlemmer i 2020.  

 

Styret i Slekt og Data Telemark har i 2020 bestått av: 

- Leder:   Eva Helene Ernstsen 

- Nestleder:   Stig T. Heimdal 

- Sekretær:   Terje Kr. Aune 

- Kasserer:   Jan S. Larsen, Einar Lemika overtok i mars 2020 pga. 

dødsfall 

- Studieleder:   Ingrid Venanger 

- Styremedlem:  Ove Tofsdal 

- Varamedlem:  Elin Bylund 

- Revisor:  Brith Sivertsen, Vidar Bersvendsen 

Dette styret fungerte helt til det utsatte årsmøtet 6. Oktober 2020. 

 

Det planlagte årsmøtet 17. Mars 2020 måtte utsettes på grunn av covid-19 

pandemien. Det ble avviklet 6. Oktober 2020.  

Følgende styre fungerer fra årsmøtet 6. oktober 2020: 

- Leder:   Eva Helene Ernsten 

- Nestleder:   Stig T. Heimdal 

- Sekretær:   Katrine Mæle  

- Kasserer:   Einar Lemika 

- Studieleder:   Ingrid Venanger 

- Styremedlem:  Ove Tofsland 

- Varamedlem: Elin Bylund 

- Revisor:  Brith Sivertsen, Vidar Bersvendsen   



Øvrige oppgaver: 

- Webredaktør:   Ove Tofsland 

- Webansvarlig:    Stig T. Heimdal 

- Gravminnekoordinator:   Tom Arnsesen, Bø 

- Kilderegistreringskoordinator:  Eva Helene Erntsen  

 

 

Møtene: 

Slekt og data Telemark har 2 møter i måneden. Medlemsmøte og slektskafè.  

Møtene holdes på Vestsiden bo- og aktivitetssenter.  

Medlemsmøtene er arrangert med foredrag før kaffen, både med interne og eksterne 

foredragsholdere, eller praktisk slektsforskningsopplæring.  

Slekt og Data Telemark har mange medlemmer som ønsker hjelp til å komme i gang 

og til å komme videre. Vi har derfor brukt «arbeidsmøte med anledning til å stille 

spørsmål» som hovedtema for medlemsmøtene. Styret har også gitt orienteringer om 

kilder og søkemetoder. 

Styret i Slekt og Data Telemark har etter hvert styremøte tilbud om «slektskafè». 

Tilbudet gjelder medlemmer og andre interesserte, og de som ønsker det kan få 

hjelp. 

Slekt og Data Telemark gjennomfører også Workshops 3 ganger i halvåret. Her er 

det bruk av programmene Legacy og Brothers Keeper som står i fokus. Samt andre 

temaer. I 2020 var to av disse møtene tenkt til å omhandle DNA i slektsforskning.  

 

Det ble i 2020 avholdt totalt 6 møter. Resten måtte avlyses på grunn av covid - 19 

pandemien. 3 av disse var arbeidsmøter og de andre tre var styremøter.  

Slektsforskerdagen 2020 var planlagt gjennomført lørdag 31. Oktober. Den måtte 

dessverre også avlyses pga covid - 19 pandemien.  

Økonomi: 

Viser til regnskapet.  

Styret vurderer kontinuerlig tiltak som vil gagne medlemmene og opplæring. 

Skien 

 

2. Mars 2021 

Katrine Mæle 

Sekretær  


