
  

  

  

Aktivitetsplan 2021  

Ut i fra at styret har vedtok ifjor ei forsøksordning ved å avholde representantskapemøte / 

åresmøte på skype de neste to år, gjør at det blir mye kroner til å gjennomføre aktiviteter, 

nærmere bestemt ca 40 000.   

Styret vil i 2021 avholde flere nybegynnerkurs i slektsforkning for å trekke til oss flere 

medlemmer enn vi har i dag.   

Styret har fått på plass en DNA-koordinator, Bente Nordhagen. Styret ønsker at Bente 

gjennomfører kurs / opplæring i ta i bruk DNA i slektsforskning, enda flere steder i Troms og 

Finnmark enn som hun allerede har på kalenderen sin.   

Styret ønsker å få gjennomført kurs / opplæring i digitalisering / bildebehandling, dette har 

Alf E. Hansen i Alta sagt seg villig til å gjennomføre.   

Styret ønsker å få arrangert webinarer i bruk av kilder i 2021.  

Styret ønsker også å arrangere webinarer om utvandringen fra Norge.  

Styret ønsker også arrangere seminar om kvensk slektsforskning i Vadsø, og evt andre steder 

i Troms og Finnmark. 

Styret i Sekt & Data Nord ønsker at vi blir mer synlig ute i samfunnet enn vi klare å være i 

dag. Vi blir gjerne lagt merke til på stands, biblioteker og igjennom foredrag på 

slektsforskerdagen, men vi er for lite synlig de øvrige dagene i året, dette må vi få gjort noe 

med. Gjerne at vi har en fast dag pr. mnd hvor folk som er interessert i slektsforskning kan ta 

kontakt og spørre oss om hjelp, gjerne på bibliotekene rundt omkring eller på kjøpesenter 

osv, slike ting vil være med å profilere Slekt og Data Nord ut mot befolkningen og ut mot 

samfunnet og mediene.  

Vi må i 2021 enda ta høyde for at det meste av aktiviteter som kurs og seminarer må vi 

holde over Teams eller andre digitalemedier pga pandemien som enda pågår i Norge og 



forholde oss til både de nasjonale – og de lokale tiltakene som gjelder slik at vi unngår 

smitte blant våre medlemmer.    

  

Styret i Slekt og Data Nord                                                                                            27.02.2021  


