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2021 
Året 2021, som er det 30. i Slekt og Data Hordalands historie, går inn i historien som nok 
et merkelig år. Coronapandemien satt en stopper for all aktivitet frem til september 2021. 
Ikke bare aktivitet på Kronstad Hovedgård, men også alle aktiviteter på Statsarkivet og 
bibliotekene. 

I utgangspunktet skulle dette året også være et jubileumsår siden Slekt og Data Hordaland 
ble stiftet 15. september 1991. Styret valgte å forbigå fødselsdagen i stillhet. 

I 2021 mottok man også det etterlengtete strømmeutsyret. Grunnet pandemien hadde det 
vært leveringsproblemer over hele verden slik at vår leveranse ble nærmere seks måneder 
forsinket. Styret mottok utstyret i slutten av mai og har brukt mye tid på Kronstad i juni og 
august for å lære seg bruken av dette. Man slet en stund med en trøblete splitter ny 
laptop, men etter at man fikk byttet denne har utstyret fungert meget bra. 

Fire av møtene etter gjenåpningen i september ble direktesendt med dette utstyret. 
Dessverre fikk ikke alle melding om det første direktesendte arrangementet da Telenor 
(online.no) hadde av en eller annen grunn hadde sperret utsending av eposter fra 
medlemssystemet Zubarus, noe som medførte at nærmere halvparten av medlemmene 
aldri fikk epost om møtet. Dette inkluderte flere i styret. Etter litt frem og tilbake ordnet 
Telenor opp.  

Aktivitetsnivået i Slekt og Data Hordaland er vanligvis meget høyt, og med god oppslutning 
fra medlemmene til de ulike arrangementene, men i 2021 er dessverre det meste blitt satt 
på vent. 

Foreningens forskjellige aktiviteter har vanligvis vært: 

 Medlemsmøter 

 Gravminneregistrering 

 Brothers’ Keeper brukergruppe 

 Embla brukergruppe 

 Legacy brukergruppe 

 DNA i slektsforskning 

 Nybegynnerkvelder 

 TNG brukergruppe 

 Kilderegistrering  

 Samarbeid med Statsarkivet i Bergen 

 Samarbeid med Bergen Offentlige Bibliotek, Nesttun Bibliotek og Landås 

Bibliotek. 

Det har kun vært to medlemsmøter, en nybegynnerkveld, litt Embla, Brothers’ Keeper og 
DNA etter gjenåpningen, og før Coronaen innhentet oss igjen. Samarbeid med 
Statsarkivet i Bergen og bibliotekene har for hele 2021 blitt satt på vent. 
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Medlemmer 
Det er registrert 777 medlemmer pr. 31. desember 2021. Antallet viser en øking i forhold til 
foregående års rapport som var 752. 

Styret i Slekt og Data Hordaland er meget fornøyd med den økende interessen for 
slektsgransking. 

 

Styremøter - Pandemien 

Det har vært avholdt ni ordinære styremøter i 2021. Syv av styremøtene er avholdt etter 
årsmøtet 24.02.2021. Vanligvis er tema om møter, arrangementer, innkjøp, 
organisasjonssaker, saker fra Slekt og Data sentralt, utvikling av lagets web-side, etc. blitt 
tatt opp.  

I 2021 har hovedtema vært pandemien og hvordan Slekt og Data Hordaland skulle 
forholde seg til dette. Andre tema ble allikevel tatt opp for å sikre en viss grad av 
kontinuitet. 

Styret har også hatt fokus på å lære seg og ta i bruk det nye strømmeutstyret. 

 

Nedstenging og Gjenåpning 

Styret besluttet allerede i januar 2021 å stenge ned all aktivitet frem til august grunnet 
pandemien.  

I august ble det besluttet en forsiktig gjenåpning fra september, og med noen 
medlemsmøter, nybegynnerkurs og noen gruppemøter 

Det ble gjennomført tre medlemsmøter, en nybegynnerkveld, og fem gruppemøter før 
coronaen innhentet oss igjen. 

 

Ny nedstenging 

Regjeringen stengte ned samfunnet i begynnelsen av desember 2021 grunnet ny 
smitteøking. 

Styret besluttet derfor i desember å avlyse julemøtet og samtidig ble det berammet et nytt 
styremøte 19. januar 2022 for å vurdere situasjonen på nytt. 
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Aktiviteter 
Det har vært avholdt følgende medlemsmøter, aktivitetskvelder, styremøter og andre 
arrangementer i 2021.  

 

Dato Aktivitet Ansvar 

13.01.2021 Styremøte Styret 

10.02.2021 Styremøte Styret 

24.02.2021  Årsmøte. Digitalt i Teams Ihht. Vedtektene 

14.04.2021 Styremøte Styret 

22.04.2021 Slekt og Data tillitsvalgtkonferanse på 
Teams 

Styret 

02.06.2021 Styremøte. Demo av strømmeutstyr Styret 

09.06.2021 Test av strømmeutstyr Styret 

16.06.2021 Foredrag på Schøtstuene Tore J. Mehl 

16.06.2021 Test av strømmeutstyr Styret 

11.08.2021 Styremøte. Test av strømmeutstyr Styret 

06.09.2021 Styremøte Styret 

15.09.2021 Medlemsmøte. Tema endringer i 
Digitalarkivet. Direktesendt 

Tore J. Mehl 

Jarle Hannisdal, produsent 

22.09.2021 Nybegynnerkveld. Direktesendt Tore J. Mehl 

Jarle Hannisdal, produsent 

28.09.2021 Planleggingsmøte med Hanseatisk 
Museum 

Tore J. Mehl 

Per Aase Andresen 

02.10.2021 Samling gravminnekoordinatorer Reidun Heggø Sørensen 

Jarle Hannisdal 

Renathe-Johanne Wågenes 

13.10.2021 Styremøte Styret 

20.10.2021 Medlemsmøte. Tema endringer i 
Digitalarkivet. Direktesendt 

Tore J. Mehl 

Jarle Hannisdal, produsent 

26.10.2021 Planleggingsmøte med Hanseatisk 
Museum 

Tore J. Mehl 

Per Aase Andresen 

27.10.2021 DNA Samling. Jarle Hannisdal 

30.10.2021 Slektsdagen 2021 på Schøtstuene i 
Bergen 

Styret 

03.11.2021 Embla- og BK-brukergrupper. 

 

Jarle Hannisdal, Per Aase 
Andresen 
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Dato Aktivitet Ansvar 

10.11.2021 Styremøte Styret 

17.11.2021 Medlemsmøte Tore J. Mehl 

23.10.2021 Slekt og Data ledersamling Tore J. Mehl 

24.11.2021 DNA for nybegynnere. Direksesendt Jarle Hannisdal 

Roald Sjursen, produsent 

01.12.2021 Embla Greta Voigt Nesbø  

08.12.2021 Styremøte Styret 

15.12.2021 Julemøte. Avlyst grunnet pandemien Styret 
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Brukergrupper for slektsprogrammer 
Brother`s Keeper 
Gruppen møtes hver første onsdag i måneden. Det ble dessverre kun ett møte i 2021. 
Leder for gruppen er Per Aase Andresen. 

 

Embla 
Embla-gruppen møtes også hver første onsdag i måneden. Samlet ble det kun to møter i 
2021. Leder for gruppen er Greta Voigt Nesbø. 

 

Legacy 

Legacy gruppen har hatt medlemsmøter andre onsdagen i måneden på Kronstad 
Hovedgård. Ingen aktivitet i 2021. 

 

TNG 

TNG-gruppen er en brukergruppe for det Web baserte slektsprogrammet TNG. Ingen 
aktivitet i 2021. 

 

Brukergrupper - andre 
DNA 

Slekt og Data Hordaland startet høsten 2016 opp en gruppe for de som driver med DNA i 
slektsforskning, eller ønsker mer informasjon om temaet.  Man har jobbet med å øke 
kunnskapen om DNA i slektsforskning basert på DNA tester tatt hos Family Tree DNA.  

Det har kun vært kun ett møte i 2022. 

Leder for gruppen er Jarle Hannisdal. 
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Faste Aktiviteter og arrangementer 
Samarbeid med Statsarkivet i Bergen 

Slekt og Data Hordaland fortsatte samarbeidet med Arkivverket i 2021 og deler av denne 
avtalen omhandler samarbeid i form av slektsverksted med slektshjelp en gang i måneden 
på Statsarkivet og på slektsdagen i oktober.    

Grunnet pandemien har all aktivitet vært nedstengt i 2021. 

Hvorvidt avtalen med Arkivverket fremdeles er gjeldene i Bergen er usikkert. På 
forespørsel om å ha et lite arrangement i forbindelse med slektsdagen 2021 var svaret: Vi 
får ikke lov. Dette strider mot avtalens vilkår. 

På ledersamlingen 2021 for Slekt og Data ble avtalen med Arkivverket tatt opp sammen 
med situasjonen på de forskjellige Statsarkivene. Alle Statsarkivene har etterhvert fått 
redusert bemanning noe som igjen har medført mindre og mindre tilgjengelighet til de 
fysiske arkivene. Svartjenesten til Arkivverket har også bevisst redusert bemanning slik at 
henvendelser kan ta opp til tre måneder eller rett og slett bli avvist. 

Avtalen med Arkivverket skulle fornyes i begynnelsen av desember men ble grunnet 
pandemien utsatt til januar 2022. Generalsekretæren til Slekt og Data skulle ta med seg 
alle innspillene fra ledersamlingen til møte med Arkivverket. 

 

Samarbeid med Bergen Offentlige Bibliotek 

Hver første lørdag i måneden har det vært stand med slektshjelp på Lokalhistorisk 
avdeling ved Bergen Offentlige Bibliotek, kl. 10:00 – 15:00.  

Grunnet pandemien har all aktivitet vært nedstengt i 2021. 

Lokalhistorisk avdeling ble i 2021 re-lokalisert til mindre lokaler og som ikke er så velegnet 
for slektshjelp som tidligere lokaliteter. Det er usikkert om dette samarbeidet blir videreført 
i 2022. 

 

Samarbeid med Nesttun Bibliotek 

Tredje torsdag i hver måned har det vært stand med slektshjelp Nesttun Bibliotek.  

Grunnet pandemien har all aktivitet vært nedstengt i 2021. 

 

Samarbeid med Landås Bibliotek 

Tidlig i 2020 ble det inngått et samarbeid med Landås Bibliotek med slektshjelp som for de 
andre bibliotekene. 

Grunnet pandemien har all aktivitet vært nedstengt i 2021.  
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Slektsdagen 2021 

Slektsdagen 2021 ble arrangert på Schøtstuene i Bergen i samarbeid med Hanseatisk 
Museum.  

Det var rimelig bra oppmøte for å være et arrangement etter pandemi gjenåpning, og hvor 
mange fremdeles vegret seg på å delta på arrangementer. 

Direktøren for Hanseatisk Museum, Elisabeth Bjørsvik, holdt foredrag om 150-års jubileet 
til Hanseatisk Museum, og Tore J. Mehl om hanseatiske slekter. 

Takk til alle slektshjelpere som bidro på arrangementet. 

 

Kursvirksomhet 

Vanligvis avholdes det egne nybegynner- og møtekvelder med ulike tema, blant annet 
opplæring i bruk av ulike slektsprogrammer og søking i det nye Digitalarkivet. Dette 
inkludere også slekts-programmene Brother’s Keeper, Legacy, TNG, Embla, samt DNA.  

Grunnet pandemien og nedstengingen i 2021 var der kun aktivitet i september, oktober og 
november. 

Per Aase Andresen har vært lagets kontaktperson inn til Studieforbundet for Kultur og 
Tradisjon. 

 

Medlemstur-Byvandringer-Omvisninger 

Grunnet pandemien var der ingen slike arrangementer i 2021. 

 

Gravminneregistrering 

Vår mangeårige gravminnekoordinator, Sigvar Jan Næss, har i 2021 valgt å trekke seg og 
overlate stafettpinnen til andre. Reidun Heggø Sørensen og Jarle Hannisdal har overtatt 
roret. 

Året 2021 har vært preget av koronaen, men man fikk arrangert et arbeidsmøte med alle 
koordinatorene i Norge. Her ble det gjennomgått:  

 Nye gravminner 

 Regler for navneskriving og hvordan ting skal registreres. 

 Prioritering for de neste oppdateringene av Gravminner 

Her på Vestlandet har det vært en omfattende oppdatering av kirkegårdene rundt Bergen 
spesielt mot nord. 

Det er også begynt med re-fotografering av kirkegårdene i Bergen samt retting av data. 

Forøvrig består den daglige driften med å ta hånd om innsendte korrigeringer og linking av 
bilder.  

Til sommeren ønsker vi å få fotografert ferdig Bergen. Har du lyst til å være med på denne 
dugnaden - ta kontakt. 
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Nye gravminner har også mulighet til å vise oversiktsbilder samt kirker og kapeller knyttet 
til de enkelte gravplassene. Vi trenger derfor bilder av dette. Ta kontakt med 
gravreg@ho.slektogdata.no hvis du ønsker å bidra. 

 

Kilderegistrering 

I 2021 fortsatte man organisert kilderegistrering i Slekt og Data Hordalands regi, og som 
ble startet i 2017. Kilderegistrering i form av både nyregistreringer og korrektur av 
kirkebøker for Bergen by.  

Det har vært stor aktivitet i 2021 i forbindelse med 1891 tellingen og 1920 tellingen.  

Takk til alle medlemmer som har bidratt med transkriberingen. 

  

mailto:gravreg@ho.slektogdata.no
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Prosjektrelaterte aktiviteter 
Hanseatisk Museum 150 år 

I forbindelse med foredrag på Schøtstuene i juni ble Slekt og Data Hordaland forespurt om 
de ønsket å være med på et prosjekt vedrørende 150 års jubileet for Hanseatisk Museum. 
Siden vi allerede hadde en avtale med dem og at vi lenge hadde jobbet med 
hanseaterdatabasen, måtte selvfølgelig svaret bli ja. 

Grovt skissert ønsker Hanseatisk Museum å fremheve personer som har holdt til på 
Bryggen, og spesielt Finnegården. Fremhevingen skal gjøres med en uteutstilling på 
Bryggen, og som skal stå montert i perioden mai 2022 og ut august 2022. En slik utstilling 
anser vi som meget god PR for Slekt og Data Hordaland. 

Uteutstillingen er bare en del av jubileet. Det kan nevnes Hansaspel, Koren-Wiberg 
seminar, Hansamarked og opplegg for skoler. 

Formålet med jubileet er blant annet: 

 Øke befolkningens interesse og kunnskap om hanseatenes historie i Bergen 

 Vise hvor viktig det er å ta vare på historien og kulturarven for ettertiden  

 Vise at enkeltpersoners engasjement betyr noe 

 Tydeliggjøre sammenhengen mellom Bryggen, hanseatenes historie, byens status 

som internasjonal handelsby og verdensarv 

 Fortelle om menneskene som har bodd på Bryggen og den betydning de har hatt 

for byens utvikling 

Ansvarlig for prosjektet fra vår side er Per Aase Andresen og Tore J. Mehl. 

 

Etterkommere etter Hanseater – hanseater.no 

Hanseaterprosjektet har hatt en god del aktivitet i 2021. Det har gjennom året blitt tilføyd 
mange personer, samtidig som det er gjort en del korreksjoner og tilføyelser basert på 
tilbakemeldinger. 

Ved årsskiftet 2021/2022 er det nærmere 26000 personer på hanseater.no. Det vil si at det 
har vært en tilvekst i 2021 på rundt 1500 personer. 

Arbeidet med hanseater.no vil fortsette i 2022. Det er en god del hanseater man vet om, 
og som har etterslekt, men fremdeles ikke er registrert. 

Om det er noen som er villig til å delta i registreringsarbeidet, så vil vi sette veldig pris på 
dette. 

 

Arkivverkets scannerprosjekt 

Arkivverket har lenge ønsket å få satt i gang et scannerprosjekt for innscanning av 
materiale som ikke tidligere er publisert i Digitalarkivet. Prosjektet skulle være basert på en 
modell som var utført med suksess i Danmark, og hvor frivillige scannet inn en uhorvelig 
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mengde materiale i løpet av et år. Statsarkivet i Bergen ble utpekt, sammen med 
Arkivverket i Oslo, som prøvekaniner for dette prosjektet. Slekt og Data Hordaland sa seg 
umiddelbart villige til å delta på dette prosjektet med frivillige. 

Utstyret er på plass på Statsarkivet i Bergen, men grunnet pandemien er dette prosjektet 
på vent.  
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Aktiviteter i Slekt og Data sin regi 
Verv i Slekt og Data 

Følgende medlemmer i Slekt og Data Hordaland har verv i Slekt og Data sentralt: 

 Per Ove Uthaug, Styret i Slekt og Data, Økonomiansvarlig 

 Renathe Wågenes, Leder gravminner 

 

Webinarer 2021 

For å kunne opprettholde et visst aktivitetsnivå i 2021, har det vært arrangert en rekke 
Webinarer i Slekt og Data sin regi. Disse har hatt en enorm oppslutning.  

Alle webinarene for 2020 og 2021 er tilgjengelig som opptak på Slekt og Data sine 
hjemmesider. Merk at man må logge på for å få tilgang til disse. 

 

Tillitsvalgtkonferansen 2021 

Tillitsvalgtkonferansen i 2021 ble gjennomført på Teams. Medlemmer av styret i Slekt og 
Data Hordaland deltok. 

 

Lederkonferansen 2021 

Slekt og Data Hordaland deltok på lederkonferansen i 2021. Leder var vår utsendte. 

 

Gravminnekoordinator konferansen 2021 

Reidun Heggø Sørensen og Jarle Hannisdal deltok. 
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Andre arrangementer 
Foredrag og kurs i andre foreninger 

Det har ikke vært holdt noen foredrag for andre foreninger i Slekt og Data Hordalands regi 
i 2021. 

 

Presentasjoner av foreningen 

Ingen presentasjoner av Slekt og Data Hordaland er utført i 2021. 

 

Hobbymessen 2021 

Ble avlyst grunnet pandemien. 
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Biblioteket 
Det har vært noe tilvekst og donasjoner i 2021. Blant annet den nye gårds- og 
slektshistorien fra Alversund. Takk til Kenneth Bratland for disse. 

 

Økonomi 
Investeringer 
Slekt og Data Hordaland har i 2021 investert i profesjonelt strømmeutstyr, et utstyr som 
består av: 

 To Sony 4K kamera med stativ 

 Videomikser med monitor 

 Mygger og lydmikser 

 Laptop for strømming 

 Transportkofferter 

 Diverse kabler og dippedutter for sammenkobling av utstyret. 

Total investering er NOK 61.722 

Utstyret ble i 2021 benyttet i fire direktesendte arrangementer. 

 

Inntekter 

Boksalg 

Slekt og Data Hordaland har for salg bøker i kommisjon til lagets medlemmer, blant annet 
Liv Marit Haakenstads bøker. Bøkene fremlegges for salg på medlemsmøtene. I tillegg har 
vi hatt for salg nybegynnerheftet til Slekt og Data. 

Grunnet liten aktivitet har det vært lite salg. 

Kursinntekter og momskompensasjon 

Slekt og Data Hordaland har vanligvis meget høyt aktivitetsnivå og vi er dermed 
begunstiget med støtte fra Studieforbundet for Kultur og tradisjon. I 2021 var beløpet kr. 
5905 selv om aktiviteten har vært liten. Årsaken er kompensasjon i forbindelse med 
pandemien. 

Slekt og Data som organisasjon er berettiget for momskompensasjon. Slekt og Data 
Hordaland har i 2021 fått kr.2681 i kompensasjon. Merk at kompensasjonen er beregnet ut 
fra regnskapstallene i 2020. 

Grasrotandelen 

Slekt og Data Hordaland er registrert i Frivillighetsregisteret under Brønnøysundregistrene, 
og har dermed muligheten til å motta Grasrotmidler fra Norsk Tipping. I 2021 mottok Slekt 
og Data Hordaland 7974 kroner fra Norsk Tipping.   
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Vi takker alle som er med å støtte Slekt og Data Hordaland via Grasrotandelen. 

Organisasjonsnummer er 994 869 442.  Bruk muligheten til å støtte laget. 

 

Lokalgrupper 
Slekt og Data Hordaland har for tiden ingen lokalgrupper. 

 

Slekt og Data Hordalands hederspris 
Prisen kan tildeles personer som over tid og uten egen fortjeneste, har gjort en 
ekstraordinær innsats til fordel for Slekt og Data Hordaland og/eller regionen. 

Ingen hederspriser ble utdelt i 2021. 

 

 

Facebook 
Slekt og Data Hordaland har egen Facebook-side: 
https://www.facebook.com/slektogdata.hordaland  

Slekt og Data Norge har en egen hjelpeside på Facebook for medlemmer. Mange har 
besøkt den under pandemien, og vi har fått nye medlemmer etter besøk på denne siden. 
https://www.facebook.com/groups/664978500917722  

Embla har også en gruppe på Facebook. 

Hanseaterprosjektet har en lukket gruppe på Facebook for enkel samhandling. 

Lagacygruppen har tilsvarende en lukket gruppe på Facebook. 

 

Lagrings- og samhandlingsløsninger i 
skyen 
Slekt og Data Hordaland 

Slekt og Data Hordaland er i skyen med Office 365, og egen samarbeidsportal og den 
benyttes for alle pågående prosjekter og aktiviteter, blant annet hanseaterprosjektet. 

Utenom Office 365 har styret i Slekt og Data Hordaland benyttet Dropbox i en årrekke. 

I 2019 har vi tatt i bruk Teams delen i Office 365 for å styrke samarbeidet i styret. En av 
hovedhensiktene er å redusere bruken av Dropbox og kun benytte Teams. 

En av hovedfordelene med Teams er at man kan invitere inn medlemmer eller eksterne 
brukere uten at de nødvendigvis trenger å være opprettet som brukere i Office 365. 

Teams ble i 2021 benyttet både for digitale møter og strømming av møter. 

 

https://www.facebook.com/slektogdata.hordaland
https://www.facebook.com/groups/664978500917722
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Slekt og Data Sentralt 

2021 har vært et år hvor flere av distriktslagene har økt bruken av Office 365. Spesielt 
Teams har vært i fokus for mange, og spesielt med tanke på digitale møter. 

Slekt og Data Hordaland benytter felles Office 365 kun for lagring av påkrevde dokumenter 
som årsrapporter, samt tilgang til felles informasjon. 

 

Medlemsskap i andre foreninger/lag 
Slekt og Data Hordaland har medlemskap i følgende foreninger/lag: 

 Amatørkulturrådet i Bergen 

 Hordaland Sogelag 

 Åsane Historielag 

 Kulturvernforbundet 
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Samarbeid Hordaland-Haugaland 
Slekt og Data Hardanger 

Haugaland og Hordaland ble i 2020 enige om å innlede et samarbeid i forbindelse med 
grenselandet for å kunne gi medlemmene, uansett tilhørighet, best mulig tilbud. 

Slekt og Data Haugaland skulle ha ansvaret for å opprette lokalgruppe i Odda, med navnet 
Slekt og Data Hardanger. Slekt og Data Hordaland skal bistå med opprettelsen samt bistå 
med ressurser ved drift. Ressurser vil da typisk være foredragsholdere, kursholdere og 
også eventuell økonomisk bistand ved behov.   

Dessverre har pandemien også satt en stopper for dette.  

 

Deling av informasjon og digitale møter 

Haugaland og Hordaland er blitt enige om å dele informasjon og digitale møter. 
Medlemmer Haugaland får dermed tilgang til blant annet strømming av møter og foredrag. 

Grunnet pandemien har det ikke vært noen aktivitet. 

 

 

◊◊◊◊◊ 
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Styrets konklusjon for året 2021 
Styret i Slekt og Data Hordaland kan se tilbake på 2021 som nok et arbeidsår preget av 
stillstand. Mye fokus har blitt brukt på pandemien og når man eventuelt kunne gjenåpne og 
hvordan. 

Styret har i hele 2021 holdt jevnlig kontakt på epost samt holdt nødvendige styremøter for 
å følge opp, samt å gjøre nye vurderinger basert på de til enhver tid gjeldende regler og 
påbud fra regjering og kommuner vedrørende pandemien. 

Det er benyttet mye tid i 2021 på å lære seg bruk av det innkjøpte strømmeutstyret. 
Utstyret har med suksess blitt benyttet på fire arrangementer. 

 

Medlemsantall 

Slekt og Data Hordaland har et gledelig økende medlemsantall. 

 

Medlemsmøter, kurs og gruppemøter 

Dessverre har pandemien satt stopper for så å si all aktivitet i 2021. Etter gjenåpningen i 
september ble det gjennomført to medlemsmøter, begge direktesendt, og flere 
gruppemøter hvor ett var direktesendt. 

Oppmøtet på Kronstad Hovedgård på de enkelte arrangementene var forholdvis lite i 
forhold til tidligere år uten pandemi. Det er å anta at mange vegrer seg for å delta på 
arrangementer så lenge pandemien pågår og det finnes en viss grad av smitte i 
samfunnet.  

 

Dugnadsarbeid 
Alt arbeid i regi av Slekt og Data Hordaland gjennomføres som frivillig arbeid.  Slekt og 
Data Hordaland har alltid hatt mange dyktige medlemmer som er villige til å hjelpe til når 
laget skal gjennomføre ulike arrangementer.  I tillegg utfører foreningens medlemmer et 
stort dugnadsarbeid på det tidkrevende og viktige arbeid med kilderegistrering og 
gravminneregistrering.  

Dessverre har pandemien i 2021 satt til side mye av den frivillige innsatsen, utenom 
kilderegistrering og gravminneregistrering som i utgangspunktet ikke er avhengig av fysisk 
kontakt. 

 

Økonomi 

Lagets økonomi er god. Styret føler at det har handlefrihet til å iverksette nødvendige tiltak 
som måtte bestemmes. 

◊◊◊◊◊ 
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2022 
Planlagte investeringer 

Der er ingen planlagte investeringer for 2022. 

 

Aktiviteter og arrangementer 2022 

Styret ser fram til et nytt arbeidsår, det 31. i lagets historie, og håper at 2022 blir et atskillig 
bedre år enn 2021. Dessverre er inngangen av 2022 preget av pandemien og det er svært 
usikkert når man oppnår en eventuell normalsituasjon.  

Vi håper på en noenlunde normalsituasjon forholdsvis tidlig på året. Imidlertid ser det ut til, 
i forhold til de siste signalene og innskrenkingene fra regjeringshold at situasjonen kanskje 
kan vedvare noen måneder utover i 2022. 

Hvilke aktiviteter vi får på plass i løpet av våren vil være helt avhengig av gjeldende 
situasjon i samfunnet. 

 

Andre aktiviteter og arrangementer i 2022 
I 2022 vil Slekt og Data Hordaland arrangere/delta på følgende arrangementer (tentativt), 
om corona situasjonen tillater dette: 

 Hanseatisk Museum 150 år, mai til august 

 Slekt og Data Landsmøte 2022 i Oslo, april 

 Slekt og Data Lederkonferanse 2022, oktober 

 Slektsverksted på Statsarkivet i Bergen hele 2022. Usikkert om dette videreføres fra 

Arkivverkets side. 

 Slektshjelp på Bergen Offentlige Bibliotek, Usikkert om dette videreføres i 2022 

 Slektshjelp på Nesttun Bibliotek 

 Slektshjelp på Landås Bibliotek 

 Slektsdagen 2022 på Schøtstuene, oktober 

 Vår dag 2022, oktober 

 Hobbymessen 2022 

Frivillighetens år 2022 - VÅR DAG er en kampanje som involverer alle i den norske 
frivilligheten. Slekt og Data har valgt at denne dagen skal sammenfalle med slektsdagen. 
Slekt og Data Hordaland vil arrangere dette i samarbeid med Schøtstuene og Hanseatisk 
Museum. 
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Slekt og Data Hardanger 

Slekt og Data Hordaland vil bidra med opprettelsen av Slekt og Data Hardanger i 2022 i 
samarbeid med Slekt og Data Haugaland. Pandemisituasjonen bestemmer når denne 
lokalgruppen skal etableres. 

 

◊◊◊◊◊ 

 

Nøl ikke med å ta kontakt med styrets medlemmer.  Vi setter pris på alle innspill, forslag, 
bidrag, og gode idéer! 

 

Bergen, 08.02.2022 

Tore J. Mehl, Per Aase Andresen, Jarle Hannisdal, Elfrid Næss Lindseth, 

Greta Voigt Nesbø, Reidun Heggø Sørensen, Per Christen Isaksen 

 


