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Oslo 3. mars 2022 

Protokoll for årsmøte i Slekt og Data Oslo/Akershus 

Tid: Onsdag 2. mars 2022 

Sted: Teams 

Dagsorden for årsmøtet: 

1. Registrering av fullmakter.  

2. Valg av møteleder og protokollfører samt to til å undertegne protokollen.  

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.  

4. Styrets årsberetning   

5. Regnskap for siste år 2021   

6. Budsjettforslag for 2022.   
7. Revisors beretning.  

8. Innkomne forslag fra medlemmer  

9. Delegatliste landsmøtet Slekt og Data april 2022  

10. Reviderte vedtekter for distriktslag, brukergrupper og lokale grupper  

11. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer.   

12. Valg av revisor.  

13. Valg av valgkomité.  

 

Vedlegg 1: Styrets årsmelding  

Vedlegg 2A: Regnskap for 2021 og budsjettforslag for 2022  

Vedlegg 2B Balanse  

Vedlegg 2C: Noter til regnskap 2021, budsjett 2022 og balanse 2021 Slekt og 

Data Oslo og Akershus  

Vedlegg 3: Revisors beretning  

Vedlegg 4: Valgkomitéens innstilling  

Vedlegg 5: Delegater til Slekt og Datas landsmøte 2022  

Vedlegg 6: Reviderte vedtekter Slekt og Data Oslo og Akershus, brukergrupper 

og lokale grupper  

  

Styret i Slekt og Data Oslo/Akershus   
 

Protokoll 

Det var 20 stemmeberettigede medlemmer til stedet på årsmøtet. 



 

 

 

1. Registrering av fullmakter. 

Vedtak: Ingen fullmakter registrert. 

 

2. Valg av møteleder og protokollfører samt to til å undertegne protokollen. 

Vedtak:  
Sigbjørn Elvebakken ble valgt til møteleder.  
Sekretær Karin Arnesen ble valgt til å føre årsmøtets protokoll.  
Dag Halgard og Kari Talsnes ble valgt til å undertegne årsmøteprotokollen. 
 
 

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 

4. Styrets årsberetning.  

Årsberetningen for 2021 er mindre enn tidligere år på grunn av mindre aktivitet under 

korona-pandemien. Styret har likevel stort sett fungert som tidligere. Det samme gjelder 

flere av brukergruppene. Ingen utskifting av styremedlemmer. Økonomien er god. Økning 

på over 300 medlemmer, dvs mer enn 10%, i løpet av året og som er på linje med resten 

av landet. Det er ansatt ny redaktør for medlemsbladet for Oslo/Akershus. 

Slektsforskerdagen ble gjennomført fysisk, men med færre deltakere enn tidligere trolig 

på grunn av koronapandemien. Stor aktivitet i kilderegistreringsgruppene. A 

Arne Mathisen spesifiserte rundt arbeidet med oppdatering av gravminner i Oslo.  

Vedtak: Styrets årsmelding ble tatt til etterretning. 

 

5. Regnskap for siste år 2021. 

Regnskap og balanse ble presentert av Sigbjørn Elvebakken. Balansen viser at oppsparte 

midler nå utgjør ca kr 900 000,-. 

 

Vedtak: Regnskap og balanse ble godkjent. 

  



 

 

 

 

 

 

6. Budsjettforslag for 2022.  

Budsjett ble presentert av Sigbjørn Elvebakken. 

Personalkostnader har økt fra 25% til 50% som følge av nyansettelse.  Det er budsjettert 

med et vesentlig underskudd siden det er spart opp betydelig kapital over lang tid og man 

ønsker at disse midlene brukes for medlemmene. Husleiekostnader er økt vesentlig. Det 

er landsmøte i Oslo 2022 med mange deltakere som trekker opp kostnader. Man søker 

eksterne midler til kursvirksomheten slik at dette vil redusere kostnader i fremtidige 

budsjetter. Senere ønsker man at budsjettene skal gå i balanse.  

 

Styret bør styre mot et budsjettarbeid for kommende år som medfører at vi går i null.  

 

Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt. 

 

 

7. Revisors beretning. 

Møteleder refererte at det var ingen innvendinger i revisors beretning.  

Vedtak: Revisors beretning ble godkjent. 

 

8. Innkomne forslag fra medlemmer. 

Vedtak: Det var ikke innkommet noen forslag. 

 

9. Delegatliste landsmøtet Slekt og Data april 2022. 

Styret sender ut liste til delegatene, Om noen trekker seg inviterer man inn andre. 

Vedtak: Delegatlisten ble godkjent. 

 

10. Reviderte vedtekter for distriktslag, brukergrupper og lokale grupper. 

Det var ikke kommet inn forslag til nye vedtekter. Trolig vil det komme en del nye 

vedtekter til neste år, 2023. 

Vedtak: Informasjon tar til etterretning. 

  



 

 

 

 

11. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer.  

Styreleder gjennomgikk valgkomiteens innstilling for årsmøtet.  

Vedtak:  

Leder:   Sigbjørn Elvebakken, gjenvalg for 1 år. 

Styremedlem: Carl Birger van der Hagen, gjenvalg 2 år 

Styremedlem: Else Edvinsen Granum,  gjenvalg 2 år 

Styremedlem: Karin Elisabeth Arnesen, gjenvalg 2 år 

 

Styremedlem: Dag Anders Kjærnes,  ikke på valg 

Styremedlem: Sissel Marit Bue,  ikke på valg 

Styremedlem: Ida Christiane Hunsbeth ikke på valg 

 

Varamedlem: Jan Edner,   gjenvalg 1 år 

Varamedlem: Lars Jostein Halseth,   gjenvalg 1 år 

E 

 

12. Valg av revisor. 

Vedtak: 

Øyvind Finnekåsa      valgt for 2 år  
 

13. Valg av valgkomité. 

Valgkomiteen har bestått av:  
Marit Hammersmark  
Liv Birgit Christensen  
Lars Lund  
Vedtak: Valgkomiteens medlemmer ble gjenvalgt.  

 

Etter at årsmøtet formelt var over, orienterte Sigbjørn Elvebakken om at det skal deles ut tre 

lokale hederspriser i løpet av våren 2022. Informasjon om dette kommer på nettsidene og i 

medlemsbladet for Slekt og Data Oslo/Akershus.  

 

Oslo, 3. mars 2022 

 __________________________  
Karin E. Arnesen (referent)  
  
 
 __________________________   ________________________  
Kari Talsnes      Dag Halgard  

  

 


