
 
 

Referat fra fellesmøtet for Slekt og Data Møre og Romsdal på 

Vestnes Fjordhotell lørdag 13. november 2021 fra kl. 10.15 - 15.55 
 

Styret: (6) 

Leder   Jonny Lyngstad  Sekretær og leder Smøla Halstein Spjelkavik 

Nestleder Tor Ålbu   Styremedlem   Jon Kristian Schnell 

Kasserer Roger Rasch Larsen  Styremedlem   Nils Ivar Myklebust 

Spesielle oppgaver: (5) 

Kilderegistrator og leder Molde   Eva Hjelen 

Kursrettleder     Åge Nortun 

Gravminnekoordinator   Thor Muri 

Valgkomiteen  Arvid Håkon Moe, Leder Kristiansund Paul 

Bakkmyr 

Lag/Grupper: (19) 

S&D Ålesund (3 + K)    Leder Kjell Even Sunde, Torunn Absalonsen og 

      DNA for SD Ålesund Anne Karin Kolberg Berg 

S&D Sunndal (1 + S)    Leder Ola Jakobsen 

S&D Rauma (2)    Anniken Frisvold, Randi Bakke Hoem 

S&D Kristiansund (1 + V)   Terje Sæterli 

S&D Ørskog/Vestnes (2)   Leder Jarle Viset, Terje Misund 

S&D Indre Nordmøre (2)   Leder Jon Storløkken, Lars Jostein Bævre 

S&D Søre Sunnmøre (1)   Leder Arne-Sten Christiansen 

S&D Smøla (3 + L)    Gravminner Guri Otnes, Magne Bastian Lervik, 

og DNA Mette Elizabeth Andreassen 

S&D Aukra (1)    Leder Edvin Sigurd Varhaugvik 

S&D Molde (3 + 2K)    Harald Valved, Eli Tone Solevåg, Erling Nerheim 

 

Styremedlem Ellen Tangen, Aukra, webredaktør Olgunn Haugen, Ålesund, Per Olav Hansen, 

Misund, leder Terje Eliassen, Sykkylven, Kari Sandvik, Molde, Hilde Bjørlo, Ålesund og Siv 

Kristin Haugen, Kristiansund, var av ulike årsaker ikke til sted. 

 

Det deltok 30 aktive medlemmer på møtet. 

 

1. Leder Jonny Lyngstad ønska velkommen og uttrykte glede over på nytt å kunne samle 

medlemmene til et fysisk stormøte, det 18. i rekken siden 2003. Han presenterte også 

status for medlemsoppslutninga i distriktet vårt. Vi har hatt en vekst på ca. 10 % i 

løpet av ett år og nærmer oss 700 medlemmer. 

 

2. De ulike lokale lag og grupper presenterte seg: 

Rauma: Arvid Håkon Moe/Anniken Frisvold sa de har hatt to møter 

denne høsten. 

Ørskog/Vestnes: Jarle Viset sa de har en oppstart i høst med brev til medlemmene 

der de spør etter forventningene de har. 

Kristiansund: Paul Bakkmyr sa at de er i gang igjen med fysiske møter. 



Aukra:  Edvin Sigurd Varhaugvik viste til ett års opphold, men at de har 

hatt 2 møter nå i høst. 

Indre Nordmøre:  Jon Storløkken rapporterte at stillstand var erstatta med ny start. 

Sunndal: Ola Jakobsen viste til 35 medlemmer i nedslagsfeltet deres, men 

under halvparten møter opp i fysiske møter. 

Søre Sunnmøre:  Arne-Sten Christiansen viste til stor medlemsvekst. Hadde hatt 

digitale møter med deltakere fra andre distrikt. Har arrangert 

startkurs for slektsforskere over 3 kvelder. 

Molde:  Eva Hjelen kommet i gang med fysiske møter. Viste til at 

Teams-møter åpner for at folk utafor området kan delta sammen 

med dem. Hun var godt fornøyd nå. 

Ålesund: Kjell Even Sunde forteller om to samlinger i måneden. Ei 

samling med et tema på biblioteket på Moa, den andre som et 

arbeidsfellesskap der de hjelper hverandre og utveksler 

erfaringer. Varierende oppmøte. 

Smøla:  Halstein Spjelkavik sa at gruppa var nærmest å se på som en 

kohort, så de hadde hatt sju fysiske møter i år. Bruker ofte 

webinarer som en «starter». 

 

3. Møte for distriktsledere på Quality Hotel Gardermoen 23. og 24. oktober 2021. 

Der deltok Tor Ålbu som nestleder i Slekt og Data Møre og Romsdal, og Jonny 

Lyngstad deltok som styremedlem i Slekt og Data Norge. Tor Ålbu refererte fra møtet, 

og Jonny Lyngstad supplerte. 

 

• Medlemssituasjonen var belyst. God tilvekst av nye medlemmer, men alders- 

og kjønnssammensettinga er skeiv.  

• Gode erfaringer fra digitale møter i koronatida må vi utvikle videre.  

• Hvordan forholde seg til donasjoner av digitale slektstre? DIS-treff kan være 

mottaker av slike gaver, mener Jonny Lyngstad.  

• Samarbeid med Digitalarkivet (DA). Fagpersoner i SA (Statsarkiva) slutter og 

erstattes ikke av folk med fagkunnskap innen arkivering og bruk av arkivene. 

Nytilsatte har heller kunnskap om digital arkivering. Dette krever god 

kommunikasjon mellom Slekt og Data og de ulike Statsarkiva. Jonny Lyngstad 

viste til at Ancestry, MyHeritage og Family Search (AMF) har transkribert 

kirkebøker, men mangel på kunnskap om våre navnetradisjoner, norsk språk 

og geografiske navn, gjør at det digitale resultatet er usikkert med mye feil. 

• År 2022 er erklært som Frivillighetens år. https://frivillighetensar.no/  Det er 

ønskelig at lag og grupper markerer Vår Dag som en Slektsforskerdag den 

29.10.2022. Her bør vi spesielt vende oss mot unge mennesker og kvinner. 

• Krigsseilerregisteret og regional/nasjonal fyrhistorie var også temaer på 

Gardermoen. Jonny Lyngstad nevnte i denne sammenheng at det planlegges et 

landsdekkende arrangement på Kvitholmen fyr i Hustadvika i løpet av 2022.  

• Landsmøtet 2022 i Oslo helga 2. og 3. april. Forslag til hederspriser som skal 

tildeles, må være kommet inn til valgkomiteen før årsskiftet. Forslag som skal 

behandles på landsmøtet, må være innkommet seinest 18. februar. 

 

4. Siste nytt om Gravminner. 

Gravminnekoordinator, Thor Stabell Muri, orienterte og ga status for hvordan det står til 

med registreringer i Møre og Romsdal. Nesten alle gravminner er nå ferdig fotografert og 

registrert av frivillige. Bare i to kommuner på Nordmøre står det igjen noe arbeid. 

https://frivillighetensar.no/


Samarbeid med kirkeverge/kirkekontor er ulikt fra kommune til kommune, fra å være 

enestående til nærmest å være fraværende. 

 

Mellom kl. 12.10 og kl. 13.00 hadde vi lunsjpause med god, varm mat og dessert. 

5. Økonomisk rapport. 

Kasserer, Roger Rasch Larsen, la fram oversikt som viste inntekter og utgifter. 

Koronapandemien medfører at budsjettet er fraveket, men driftsresultatet er positivt. 

Distriktslaget har svært god økonomi, vel 257 000 kr på bok hos SD sentralt og vel  

24 000 kr her i Møre og Romsdal. 

Kassereren har revidert skjemaet «Reiseregning». De gamle regningsmalene skal 

makuleres. Heretter skal kun malen som nå heter «Reiseregning 10.11.2021», brukes. 

Malen er sendt ut i forkant av fellesmøtet og finnes også på intranettet. 

 

6. Våre hjemmesider. 

Webredaktøren hadde meldt forfall, men Jonny Lyngstad gav ei orientering etter mal 

fra Olgunn Haugen.  

 

A. Vi bør alle logge inn på hovedsida til Slekt og Data og oppdatere MIN SIDE.  

B. Ledere i lag og grupper må ajourføre «Hva skjer» og «Kalender». Legg inn 

alle møter.  

C. Lag og grupper må som enhet, oppdatere opplysningene som gjelder deres 

område. 

D. Referat fra årsmøter i de lokale lag og grupper bør legges inn.  

E. Nyheter legges inn med bilde og litt tekst.  

F. Dersom noen trenger rettledning eller hjelp, kontakt 

webredaktør@mr.slektogdata.no . 

 

7. Innmelding og rapportering av kurs. 

Leder Jonny Lyngstad viste til rapporteringsskjemaet som laga og gruppene har 

mottatt tidligere i år. Han viste også hvordan han grupperer kurstimene vi rapporterer 

inn, slik at vi oppnår best mulig økonomisk støtte fra Studieforbundet kultur og 

tradisjon (SKT). 

 

8. Nytt innen bruk av DNA i slektsforskning. 

DNA-ansvarlig i Ålesund, Anne Karin Kolberg Berg, ga en svært fyldig oversikt som 

viste hvordan DNA-prøver kan utnyttes i slektsforskning. DNA-treffa kan peke på 

hvilken retning du skal forske i, og treffa kan bekrefte/styrke sikkerheten i funn du alt 

har registrert. Hun anbefaler å starte med en autosomal test, fordi den kan gi treff 

både på mor- og farside. Veien videre i bruk av DNA er så å jakte på X-matcher og 

Y-matcher. 

 

9. Hvordan lage slektsbok? 

Leder Ørskog/Vestnes, Jarle Viset, refererte fra ei samling om temaet som han deltok 

på helga 26. og 27. september 2020. Det var ei svært spennende fagsamling på 

Gardermoen for tillitsvalgte og frivillige. Temaet var: "Slik lærer du andre å lage 

slektsbok". Han anbefaler oss å ha et realistisk ambisjonsnivå slik at vårt bokprosjekt 

lar seg gjennomføre. Organiser materialet som skal være med, i mapper. Og vi må 

mailto:webredaktør@mr.slektogdata.no


aktivt jobbe fram mot fullføring. Jarle Viset kan stille som foredragsholder for 

lag/grupper i vårt distrikt, som vil lære å lage slektsbok. 

 

10. Hvordan arrangere blanding av fysisk og digitalt møte. 

Leder i Søre Sunnmøre, Arne-Sten Christiansen, delte sine erfaringer med oss. Folk 

som forsker på personer, familier og gårder i vårt distrikt, men som selv bor i et helt 

annet distrikt, kan delta i slike blandede møter og få kontakt med lokalkjente folk i 

området. Oppretting av FB-gruppe til orientering om hva vi tar opp i møter, kan gi 

slektsinteresserte fra andre steder mulighet til å delta. Da er et Teams-møte et godt 

tilbud. For å unngå tilbakekobling/feedback av lyd, må deltakere i det fysiske møtet 

bruke headset dersom de bruker PC/iPad. Forsinkelse på lyd kan også oppstå, og det 

gjør det vanskelig og la digitale deltakere stille spørsmål. Om vi velger å arrangere 

blanding av fysisk og digitalt møte, må en person lede det fysiske møtet, og en annen 

person må styre den digitale delen. Microsoft Office 365 har et PowerPoint-program 

som er greit å bruke til presentasjoner.  

 

11. Kurs ute i de enkelte lokale lag og grupper. 

Kursrettleder, Åge Nortun, sa at Teams-møter kan være ei god løsning når vi skal 

lære grunnleggende ferdigheter. Som eksempel viste han til Molde og kurs i bruk av 

slektsprogrammet Embla. Viktig i forberedelser til et Teams-møte er å gjøre klar alle 

fanene i presentasjonen din. 

 

12. Hvordan arrangere webinar og kurs. 

Leder Jonny Lyngstad skulle gi ei innføring i bruk av Microsoft PowerPoint og 

mulighetene som det programmet gir. Men da flere møtedeltakere skulle rekke ei 

ferje, blei ikke dette gjennomført. 

 

13. Videre bruk av Microsoft Office 365. 

Leder Jonny Lyngstad oppfordra oss til å bruke denne programvaren og det intranettet 

som ligger der. Han viste til at det foregår en revisjon av rolle-eposter. Noen fjernes 

og nye folk tildeles rolle-epost for sin nye rolle. Det forventes at vi bruker  

rolle-eposten aktivt, minst en gang hver 14. dag, noe Microsoft forlanger dersom vi 

fortsatt skal ha gratis tilgang.  

Her kan vi kanskje søke hjelp av webmaster@mr.slektogdata.no, Britt Iren Neergård. 

 

14. Årsmøtet 2022. 

Møtet legges til Smøla lørdag 5. mars. Gruppa på Smøla er teknisk arrangør og 

skaffer foredragsholder og godt utstyrt lokale. 

 

15. Sommertur mai-juni 2022. 

Erling Nerheim, Molde, fikk tilslutning om å legge turen til Storfjorden. Han fikk 

Jarle Viset, Ørskog/Vestnes med som samarbeidspartner i arbeidet med 

forberedelsene til sommerturen. De to forsøker å legge turen til lørdag den helga da 

Storfjordens Venner har sin festival på søndag.      

                        

 
   Halstein Spjelkavik 

           Referent 
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