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  Styrets sammensetning 

Leder  Heidi Ringsrød 

Kasserer  Knut Martinsen 

Sekretær  Kari Bruvold 

Styremedlem  Dag Østvold Tangen (- oktober 2021) 

Styremedlem  Svein Erik Langseth 

 
Varamedlem  Marianne Kristiansen 
Varamedlem Marit Bue  

Varamedlem  Mads Rongen Jensen 

 
 

 
Andre tillitsvalgte 

Revisor Inge Bakken 

Valgkomité Styret Slekt og Data Hedmark 
 
 

 
Styreoppnevnte verv 

Redaktør SlektsNytt Kari Bruvold 

Nettside, web Marianne Kristiansen og Heidi Ringsrød  

Moderatorer Slektsforum    Svein Erik Langseth, Knut Martinsen og Mads 

Rongen Jensen 

Slektsbokgruppe                     Dag Ø. Tangen (mars - oktober) og Marit Bue (oktober -)  

Gravminnekoordinator Heidi Ringsrød  

S&D Ringsaker Ann Kristin Elvsveen 

S&D Stange Marianne Kristiansen og Svein Erik Langseth 

S&D Solør Gunhild Grønvold og Thor Einar Sparby 

S&D Trysil Kari Bruvold  

 



  
 

Medlemsutvikling 

Per 31.12.2021 hadde Slekt og Data Hedmark 423 medlemmer*.  
 

Medlemsmassen pleies gjennom utsending av informasjon med e-post, SlektsNytt og på 
vår hjemmeside på www.slektogdata.no/he.  

 

 

*Medlemsoversikt viser alle typer medlemskap i Slekt og Data Hedmark 

 

Vi har hatt en fin utvikling i medlemsantallet fra 2010 og ut 2021. I løpet av ett år skjer 
det både innmeldinger og utmeldinger, men ved årsslutt ligger vi godt over nivået for 
2020.  

 

Sammensetning av våre medlemmer 
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Styrets aktivitet 

Pandemien fortsatte å påvirke oss gjennom hele 2021, men vi klarte å gjennomføre noen 
fysiske treff i tillegg til digitale styremøter. Styret har hatt 8 styremøter i 2021 hvor vi har 
fulgt opp: 

• Oppfølging økonomi 

• Gjennomføring av årsplan med tilhørende aktiviteter   

• Digitale medlemsmøter 

• Slektsforskerdagen – gjennomført digitalt 

• Slektsbokgruppe - oppstart 

 

Representasjon 

• Tillitsvalgtsamling, digitalt – representanter fra styret 
 
 
Nettsider 

Siden vår blir oppdatert med hva som skjer i distriktslaget og lokalgruppene. Vi ønsker å 

oppfordre våre medlemmer til å bruke nettsiden vår. 

 

Distriktslaget og lokalgruppa Solør har egne Facebook sider som også benyttes til 

medlemspleie. Vi tar gjerne imot aktuelt stoff fra medlemmene våre som vi kan legge ut 

på nettsiden vår. 

 

Medlemsbladet SlektsNytt  
I 2021 ble det utgitt 2 nummer av medlemsbladet SlektsNytt.  
Medlemsbladet er tilgjengelig for Slekt og Data-medlemmer på Slekt og Data 

Hedmark sine websider. Medlemsbladet vårt er en medlemsfordel og kan kun leses 

ved å være innlogget på vår nettside. Det blir sendt ut e-post med lenke når nytt blad 

blir utgitt.  

Bladet inneholder 16 sider hvor du bl.a. kan lese om “en hedmarking” som har blitt en 
fast artikkel i bladet.  Utgavene inneholder også mange andre spennene artikler og 
artikler som gir nyttige tips til slektsforskning. 
 
 

Slektsforskerdag 
Slektsforskerdagene 2021 ble gjennomført digitalt da covid-19 fremdeles skapte mye 
usikkerhet i samfunnet. Foredragsholdere var Brit Hauge fra Slekt og Data Aust-Agder, 
Marit Bue og Heidi Ringsrød fra Slekt og Data Hedmark. Tema for dagen var; 
personhistorier, bilder og slektsbok. Mellom foredragene var det anledning til å stille 
spørsmål. 
 
 
Kilderegistrering 
Det er for tiden ingen aktivitet i kilderegistreringsgruppa.  

 



  
 

Gravregistrering 
Gjennom hele 2021 har det vært økt aktivitet med gravregistreringer i vårt område. Vi har 
medlemmer som er registrert med egne tilganger som fotograf og registrator i databasen. 
 

Registratorer, fotografer og gravminneleder jobber med ulike oppgaver som avtales ved 
tilgang i databasen. De ulike oppgavene er oppdatering/etterregistrering av manglende 

data, laste opp bilder, importering av gravregistre fra kirkeverge eller behandle 
endringsforslag som blir sendt inn av medlemmer og ikke medlemmer i Slekt og Data.  
 
Det er blitt oppdatert flere gravplasser i vårt område etter tilsendte gravregistre fra 
kirkeverger. Dette arbeidet vil fortsette i 2022 da flere gravplasser bør oppdateres. 

 

 
Slektsforum  
I vårt distriktslag er det nå blitt tre personer som har tatt på seg oppgaven med å være 

moderatorer i Slektsforum. Mads Rognen Jensen har hatt dette vervet i flere år, mens i 

2021 ble Knut Martinsen og Svein Erik Langseth med. Moderatorene har «sine» områder 

som de følger opp. Oppgavene til en moderator er å følge opp innplassering av innlegg og 

kommunikasjonsform mellom brukerne. 

 

Moderatorene fikk tilbud om opplæring i regi av Slekt og Data ved Viggo Eide og John 

Ludvigsen etter oppgradering av databasen. Det ble i tillegg også holdt et eget lokalt 

opplæringstilbud for våre moderatorer etter ønske fra oss. 

 
Slektsforum er aktivt forum med mange brukere som hjelper hverandre, og som kan 
komme til nytte i ettertid da alt blir lagret og bevart. 

 

 

Slektsbokgruppa 

Slektsbokgruppa startet opp i mars 2021. I løpet av året ble det avholdt fem møter i 
slektsbokgruppa.  

På grunn av covid-19 pandemien var de fire første møtene digitalt på Teams. Utpå høsten 
var det et fysisk møte på Natthagen i Elverum. Det har vært mellom seks og ni deltakere 
på møtene. Invitasjon til møtene sendes ut på e-post til medlemmene av Slekt og Data 
Hedmark. På internettsiden vår ligger det også informasjon om slektsbokgruppa. 

 

 
Slekt og Data Trysil 

Året 2021 ble også noe annerledes på grunn av covid-19, men med store lokaler og godt 
smittevern klarte vi å gjennomføre de fleste medlemsmøtene våre. Det har dukket opp 
noen nye ansikter og det er alltid moro.  

Møtene ble holdt på Trysil Folkebibliotek. 

 



  
 

Slekt og Data Solør 

Gruppa fikk dessverre ikke gjennomført noen møter i 2021 på grunn av covid-19 
pandemien.  

Alle medlemmer har kunnet deltatt på digitale medlemsmøter som vi har gjennomført i 
distriktslaget. 

 

 

Slekt og Data Stange  
 
Stangegruppa har i 2021 ikke gjennomført noen fysiske møter på grunn av covid-19 og de 
begrensningene dette medfører. Gruppas faste deltakere har i denne perioden benyttet 
seg av distriktslaget digitale medlemsmøter. 
Målet med gruppa er fortsatt å jobbe med aktuelle saker på lokalt nivå og ha fysiske 
møter. 
 
Neste år kommer vi til å flytte vårt møtested på Stange Bibliotek til Løten Bibliotek, som 
en prøveordning fra januar 2022 til juni 2022. Formålet med å flytte møtested er å se om 
det vil medføre høyere deltakerantallet på våre møter.  
 
 

Slekt og Data Ringsaker 

Gruppa fikk dessverre ikke gjennomført noen møter i 2021 på grunn av covid-19 
pandemien. Lokalet som gruppa benytter til sine møter, vanskeliggjør det å holde god 
avstand mellom de fremmøtte. Smittevernhensynet kommer først og planen er å komme 
godt i gang igjen i 2022.  

Alle medlemmer har kunnet deltatt på digitale medlemsmøter som vi har gjennomført i 
distriktslaget. 
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