
 

 

 

 

 

Årsmelding 2021 

 

Styret i perioden 1/1–25/3 2021: 

Jonny Lyngstad, leder 

Roger Rasch Larsen, nestleder 

Arnstein Slinning, kasserer 

Halstein Spjelkavik, sekretær 

Ellen Tangen, styremedlem 

Henrik Schmidt, 1. varamedlem 

Jon Kristian Schnell, 2. varamedlem 

Styret i perioden 25/3–31/12 2021: 

Jonny Lyngstad, leder 

Tor Ålbu, nestleder 

Arnstein Slinning, kasserer 

Halstein Spjelkavik, sekretær 

Ellen Tangen, styremedlem 1 

Jon Kristian Schnell, styremedlem 2 

Nils Ivar Myklebust, styremedlem 3 

 
Andre verv og oppgaver i Slekt og Data Møre og Romsdal: 

Arnfinn Orvik Revisor 

Anne Karin Kolberg Berg Valgkomiteen til 25.03.2021 

Paul Bakkmyr Valgkomiteen 

Arvid Håkon Moe Valgkomiteen 

Eva Hjelen Koordinator for kilderegistrering 

Thor Stabell Muri Gravminneleder hele Møre og Romsdal til 06.09.2021 

Thor Stabell Muri Gravminneleder Nordmøre og Romsdal fra 06.09.2021 

Kjell Even Sunde Gravminneleder Sunnmøre fra 06.09.2021 

Jonny Lyngstad Studieleder 

Britt Iren Neergård 

Olgunn Haugen 

Webmaster 

Webredatør 

Åge Nortun Kurs 

Tore Kristiansen Moderator Slektsforum 

Helge Bjerkevoll Moderator Slektsforum 

 

Aktiviteter i laget  

Kommunikasjonen mellom styret og lokale lag og grupper er god og nær. Økonomien i SD MR 

og i de lokale laga og gruppene er svært god. 

Årsmøtet i 2021 ble avholdt 25.03.2021 på Teams. Det var 32 stemmeberettigede til stede.  

 

Styret  

I 2021 er det avholdt 3 styremøter, alle på Teams. Det har vært behandla 26 saker. Det har 

ellers vært telefonmøter og noen saker har vært diskutert på e-post og SMS.  

I 2021 fikk laget kr 90 857,50 i medlemskontingent. Det er registrert 665 betalende 

medlemmer pr. 31.12.2021, mot 630 året før, deriblant 9 husstandsmedlemskap og 5 

ungdomsmedlemskap for medlemmer under 30 år. 

SD MR mottok 10 000 kr i kulturstøtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune i 2021.  
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Regnskapet for 2021 viser et overskudd på kr 44 537,35 og en egenkapital på kr 253 229,17 

ved utgangen av året. Pr. 31.12.2021 hadde SD MR innestående kr 224 099,16 på 

kapitalkonto hos Slekt og Data. 

 

Representasjon  

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) i 

Møre og Romsdal der Studieforbundet 

Kunst og Tradisjon (SKT) er medlem 

Åge Nortun slutta som leder for SKT Møre og 

Romsdal i mai 2021. 

Jonny Lyngstad gikk inn som SD MR sin 

representant. Han ble valgt som 

vararepresentant i styret for VOFO Møre og 

Romsdal. Det har vært flere møter på Teams. 

Distriktslederkonferanse 24. mars på Teams Flere fra Møre og Romsdal deltok 

Tillitsvalgtkonferanse 22. april på Teams Flere fra Møre og Romsdal deltok 

Ledersamling på Gardermoen 2.–3. oktober 

for gravminneledere 

Kjell Even Sunde og Thor Stabell Muri 

Ledersamling på Gardermoen 23.–24. 

oktober 

Jonny Lyngstad og Tor Ålbu 

Jonny Lyngstad representerte også styret i SD 

Styremøter i Slekt og Data – 8 stk. – 4 på 

Teams og 4 fysiske 

Jonny Lyngstad  

 

Verv eller oppgaver i Slekt og Data  

Jonny Lyngstad er varamedlem til styret i SD. Han ble gjenvalgt for 2 nye år på landsmøtet i 

2020. 

Åge Nortun har på vegne av SD MR vært fylkeskontakt for Studieforbundet Kultur og 

Tradisjon (SKT) Møre og Romsdal. 

Jonny Lyngstad overtok dette vervet våren 2021. 

 

Kurs  

Åge Nortun har avholdt 6 kurskvelder på Molde, 3 om våren og 3 om hausten, i bruk og 

benyttelse av programmet Embla. 

Jarle Viset har hausten 2021 holdt 4 kurskvelder på Smøla, Molde, Ålesund og Søre Sunnmøre i 

temaet Lag slektsbok. 

Thor Stabell Muri var i Sunndal 21. oktober og holdt et 2-timers kurs i Gravminnebasen. 

Jonny Lyngstad har hausten 2021 besøkt lokalgruppene i Sunndal, Ørskog/Vestnes og Søre-

Sunnmøre og holdt foredrag om ulike emner. 

Jonny Lyngstad har i løpet av 2021 holdt 7 webinarer i regi av SD sentralt. 

 

Hedersprisen  

Hederspris ble i 2021 tildelt Arve Holmeide, Tor Ålbu, Torunn Absalonsen og Åge Nortun, 

alle fikk liten bjørn. De fikk hedersprisen for å ha utført et fantastisk arbeid for SD. 

 

Samarbeid med andre  

Pga. pandemien har SD MR i 2021 ikke hatt fysisk samarbeid med andre distriktslag i Norge. 

Det har vært digitalt kontakt om enkelte spørsmål når dette har vært nødvendig. Samarbeidet 

går ut på å dele og utveksle erfaringer og diverse skrevet materiale. 
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Lokale lag og grupper  

Styret har hatt god kontakt med alle lokale lag og grupper. De har styrt seg sjøl og driver med 

oppgaver de sjøl har satt på dagsorden, se rapportene fra laga og gruppene. Rapportering fra 

de fleste gruppene til styret fungerer godt.  

På grunn av koronapandemien ble det få lokale møter både fysisk og på Teams. Dette er beskrevet 

i rapportene til de enkelte lag og grupper lenger ut i årsmeldinga. Da hausten kom, tok aktiviteten 

seg opp og det vart arrangert i alt 47 kurskvelder, flesteparten fysiske samlinger. 

 

Aukra  

Ledergruppa har bestått av leder Edvin Varhaugvik, nestleder Ellen Tangen, kasserer Vigdis 

Varhaugvik og styremedlem Jorun Sandøy. Leder deltok på samlinga for tillitsvalgte på 

Vestnes 13. november. 

De har vanligvis medlemsmøter første mandag i hver måned på biblioteket. På grunn av 

koronapandemien har de kun hatt 2 møter dette året. De holder for det meste på med registrering 

av ministerialbøker og hjelper hverandre med slektsforskning.  

 

Kristiansund  

Ledergruppa har bestått av leder Paul Bakkmyr, sekretær Herlof Ødegaard, samt Borgny 

Vorpbukt, Terje Sæterli, Tore Kristiansen og Tor Olav Teige. Terje Sæterli og Paul Bakkmyr 

deltok på samlinga for tillitsvalgte på Vestnes 13. november. 

Året 2021 har vært sterkt prega av koronapandemien, og møtevirksomheten laber som følge av 

det. Styringsgruppa møttes i løpet av februar for å forberede møter på Teams. Første Teams-møte 

for medlemmene ble holdt 22. mars, med 15 registrerte deltakere. Denne måten å møtes på ble 

gjentatt i april og mai, med hhv. 10 og 8 deltakere. 

Høstsesongen starta relativt optimistisk, med fysiske møter. De greide å gjennomføre 3 møter før 

usikkerheten rundt smittesituasjonen førte til avlysning av årets siste møte i november. Antall 

frammøtte på de fysiske møtene varierte fra 11 til 22 

Følgende tema er blitt tatt opp: Manntalla fra 1660-åra, militære ruller, ulike slektsprogram og 

DNA i slektsforskning. 

Ved utgangen av året hadde laget 1 764 kr i kaffeskrinet. 

 

Molde  

Styret har bestått av leder Eva Hjelen, sekretær Anlaug Lianes, kasserer Eli Tone Solevåg og 

styremedlemmene Kenneth Staurset Fåne og Erling Nerheim. Styret ble utvidet med to 

styremedlemmer fra og med årsmøtet i februar, Harald Valved og Kari Wiig Sandvik. Styret har 

hatt flere digitale styremøter.  

Eva Hjelen, Harald Valved, Eli Tone Solevåg, Erling Nerheim og Åge Nortun deltok på samlinga 

for tillitsvalgte på Vestnes 13. november. 

SD Molde har i utgangspunktet 2 møter i måneden, medlemsmøte første torsdag i måneden og 

slektsforskerkveld den tredje torsdagen. 

2021 ble også et annerledes år for SD Molde. Januarmøtet ble avlyst, mens de andre møtene om 

våren ble gjennomført digitalt på Teams. I juni hadde laget samling i Reknesparken i juni, i år som 

i 2020, og det var godt å møtes igjen. 

I høstsesongen har hovedmøtene gått som vanlig, med fokus på smittevern med nesten normal 

hverdag. Det har vært redusert aktivitet på slektsforskerkveldene. Det var ett digitalt møte om 

våren, og to fysiske oppmøter på høsten. 

Slekt og Data Molde arrangerte digitalt EMBLA-kurs i 2021, 3 møter på våren og 3 på høsten. 

Alle på teams, med Åge Nortun som kursleder. 
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Tema på SD-møtene har vært varierte: opplæring i kilder, digitalarkivet og slektsrelaterte emner, 

spennende foredrag om resultatet av forskningen på folk i slekta og andre. I 2021 har vi hatt tre 

eksterne foredragsholdere, bl.a. Åsta Vadset om kilder i IKA MR. Ellers kontinuerlig opplæring i 

slektsarbeid. 

Leder for SD Molde legger selv ut møtekalender på hjemmesiden og eventuelle oppdateringer på 

lagets side. 

Det har fysisk vært avholdt 9 SD-møter, 3 slektsforskerkvelder, sommeravslutning i juni og 6 

digitale kurskvelder om bruk av Embla – totalt 19 møtekvelder. På SD-møtene møtte 164 

personer, på slektsforskerkveldene var det 26 personer, samt 11 på det digitale EMBLA-kurset, og 

20 fornøyde medlemmer stilte opp på sommermøtet i Reknesparken. Til sammen har 221 personer 

vært på årets møter noe en må si seg godt fornøyd med. 

Økonomien i laget er god. Ved utgangen av året hadde SD Molde ca. 5 000 kr på konto. 

 

Rauma  

Styret har bestått av leder Per Einar Langseth og medlemmer Anniken Frisvoll og Randi Bakke 

Hoem, mens Arvid Håkon Moe har deltatt som aktiv medspiller. Anniken Frisvold, Randi Bakke 

Hoem og Arvid Håkon Moe deltok på samlinga for tillitsvalgte på Vestnes 13. november. 

Koronaen har ført til at det bare har vært mulig å avholde 3 ordinære medlemsmøter alle om 

høsten 2021, samt årsmøte 22. juni -totalt 37 frammøtte. På to av samlingene ble det undervist i 

søketeknikker i Digitalarkivet ved Arvid Håkon Moe, samt ei samling med tema branntakster ved 

Per Einar Langseth. Stor takk til Vigdis og Randi for mat og drikke på møta. 

 

Slektsforum for Indre Nordmøre  

På årsmøtet 22. mars med 9 oppmøtte ble følgende styre valgt: Leder Jon Storløkken, nestleder 

Bernt Vatten, skrivar Tor Ålbu, kasserer Lars Jostein Bævre, styremedlem Astrid Roaldset og 

varamedlemmer Janne Løset og Einar Oterholm. Styret har hatt 2 møter i løpet av året. 

Grunnet Covid-19-pandemien ble all møtevirksomhet i januar og februar avlyst. Den satte videre 

store begrensninger på resten av aktiviteten. Det ble arrangert medlemsmøte 15. mars via Teams 

der også medlemmer fra Sunndal deltok. Temaet var folketellingen i 1920, AMF-avskriftene, og 

litt om Teams. Neste medlemsmøte ble holdt 27. oktober der temaet var gravminner m.m. der ca. 

10 personer møtte. Den 17. november innkalte de til nytt møte, der man skulle se på noen 

webinarer, men kun 4 personer møtte og møtet ble avlyst. 

Jon Storløkken og Lars Jostein Bævre deltok på samlinga for tillitsvalgte på Vestnes 13. 

november. 

Gruppa har i flere år arbeidet med å transkribere kirkebøkene for sitt distrikt. Det meste er nå 

registret, samt blitt korrekturlest og lagt ut på Digitalpensjonatet under Digitalarkivet. De har en 

fast representert i den kommunale bygdebok-komiteen for Surnadal som har jevnlige møter. 

Bygdebokarbeidet engasjerer flere av deres medlemmer. De har gjort en fin innsats for at også 

den fjerde boka (Polden til Faksnes), som kom ut våren 2021, skulle bli så god som mulig. Det 

arbeides nå med bind 5 som vil dekke området fra Honnstad til Kvammen.  

I løpet av våren ble det bestilt kopper med logo Slektsforum for Indre Nordmøre – Slekt og Data 

Indre Nordmøre, til utdeling blant gruppas medlemmer. De fikk bevilga 2 000 kr av distriktslaget 

til dette. Økonomien i gruppa er god. 

 

Smøla  

Gruppa ledes av Halstein Spjelkavik meget godt hjulpet av Mette Andreassen og Guri Otnes. Guri 

Otnes-Strand, Magne Bastian Lervik og Mette Elizabeth Andreassen deltok på samlinga for 

tillitsvalgte på Vestnes 13. november.  
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Gruppa samles vanligvis i lokalene til Smøla Historielag tredje tirsdag i månedene. Gruppa er lita, 

men har siste året fått fire nye medlemmer. En stor tilvekst for ei lita gruppe. Det har ført til 

økning i fremmøte på samlingene, fra gjennomsnittlig 5 fremmøtte pr samling til 6,5 pr. samling 

høsten 2021.  

Gruppa har i år satt opp en ny prosjektor i møtelokalet de bruker. Slik har de fått både større og 

klarere bilde og bedre lyd. Stor takk til SD MR som betalte for utstyret. En annen gladnyhet i år, 

er at gravene på Smøla er ferdig fotografert og registrert. De er nå tilgjengelige i gravminnebasen. 

Dette kan vi takke Guri Otnes for. Hun arbeider også med registreringer i Aure og andre 

kommuner på Nordmøre. 

I 2021 har det vært 9 fysiske samlinger fordelt med 5 om våren og 4 om høsten. På samlingene 

starter de ofte med et webinar på storskjerm i regi av SD. I fellesskap fordøyer de innholdet, og 

øver de sammen på å utnytte det de har lært. På samlingene sine bruker de også tid til å hjelpe 

hverandre med å finne løsninger på sammenhenger i slektene. Tilgang til og søk i 

Nasjonalbiblioteket (NB) har de hatt som tema på to samlinger. Samlinga i oktober la de til Smøla 

Folkebibliotek for å få tilgang til materiale i NB som bare er tilgjengelig for forskning og 

dokumentasjon. Seinere har vi lært at slik tilgang kan man like gjerne få heime i egen stue. 

På samlinga i september hadde de besøk av Jarle Viset. Han ga dem mange innspill og lenker til 

hvordan de kan lage slektsbok. Og ikke minst understreka han at det må være et mål for alle at 

slektsgranskinga vår skal deles med andre. 

Gruppa på Smøla avslutta året med at fire av medlemmene deltok på samlinga for tillitsvalgt på 

Vestnes 13. november. På samlinga den 16. november fikk de som møtte, referat fra møtet på 

Vestnes.  

Ved årsskiftet hadde gruppa kr. 1147,32 til disposisjon 

 

Sunndal  

Ledergruppa har bestått av Ola Jakobsen, leder, styremedlemmer Jostein Nygård og Odd 

Myrvang, samt vara Inger Nærum. Ola Jakobsen deltok på samlinga for tillitsvalgte på Vestnes 

13. november. 

Første halvåret ble det pga. koronapandemien kun avholdt 1 møte på Teams der temaet var 

FamilySearch. Dessuten fulgte noen av medlemmene Teams-møter holdt av andre lag. 

Andre halvår fulgte de vanlig opplegg med fire fysiske møter og med å vektlegge 

smittevernreglene. Møta ble gjennomført som foredrag for å minimalisere nærkontakter. Tema 

var:  

o Erfaring fra transkribering av kirkebøker og folketellinger. Hva sier disse oss om 

flyttemønster blant befolkningen i Sunndal. Er det noen merkbar forskjell mellom 

nabokommuner på Nordmøre, f.eks. Sunndal og Rindal? 

o Militære ruller. 

o Besøk av Jonny Lyngstad med ulike tema. 

o Praktisk slektsforskning i eldre tid der kirkebøkene inneholder bare kronologiske lister. 

 

I sommer og høst har medlemmer gått over og etterfotografert alle gravstedene i kommunen. 

Noen er ferdig oppdatert i databasen og resten vil bli fullført i løpet av vinteren. 

Tor Ålbu har også i år transkribert og sendt inn kirkebøker for Sunndal prestegjeld for sognene 

Hov, Romfo, Øksendal og Ålvundeid for perioder etter 1870. 

 

Sykkylven  

Styret har bestått av leder Terje Eliasen, nestleder Asbjørn Grebstad Hovland og styremedlem 

Geir Olav Øyen.  
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Gruppa har avholdt 2 møter i 2021. Her ble det gitt hjelp til medlemmer og vist hvorledes man 

kan søke i de ulike basene. Frammøtet har vært 3 på første møte og 6 på andre møtet. Resten av 

året har det ikke blitt arrangert møter pga. koronapandemien. 

 

Søre Sunnmøre  

Ledergruppa har bestått av Arne-Sten Christiansen (kontaktperson), Per Pilskog, Arnstein Selvåg, 

samt varamedlemmer Tore Øvrebø og Janne-Rita Korsfur. Arne-Sten Christiansen deltok på 

samlinga for tillitsvalgte på Vestnes 13. november. 

SD Søre Sunnmøre har hatt møta på biblioteket i Ulstein Arena i Ulsteinvik. Vårsemesteret var 

alle møta digitale. De fikk da med seg enkelte som ikke hadde høve til å møte fysisk. Årsaka kan 

være avstand til møtelokalet. De har eksempel på at en til to med opphav fra området sitt, men 

som bor et helt annet sted i landet, kan delta digitalt. Men de ser også at enkelte av de som har 

møtt før, ikke blir med på Teams. 

De siste to semestra har de via e-post, bedt medlemmene komme med forslag til temaer. De har 

laga en spørreundersøking på FB -sida si. På bakgrunn av det har de laga til programmet. 

Tema for de 4 møta i vårsemesteret var: «Vi leiter etter informasjon i kyrkjebøkene», «Vi studerer 

gravminnedatabasen», «Vi blir kjend med, og søker i Nasjonalbiblioteket på nett», «Vi blir kjend 

med, og leiter i den nyleg tilgjengelege folketeljinga for 1920». 

Framfor høstsemesteret framkom det ønske om å ha noen møter der man bare hjalp hverandre. 

Det er det mange kaller «Slektsforskerkveld». Da valgte de å prøve å ha to møter pr. måned. 

Tanken var 4 temamøte og 4 slike kvelder, men de landa på å ha to Slektsforskerkvelder. Totalt 

vart det 7 møter denne hausten. Det var også et ønske om et grunnleggende kurs i slektsgransking. 

Så de tre første møta brukte de til dette. Arne-Sten, som er kontaktperson, holdt kurset. Dette 

hadde vi både fysisk og digitalt. De fysisk frammøtte brukte ikke Teams. Det er litt problem at 

spørsmål og kommentarer i det fysiske rommet ikke så lett når de som er med digitalt. 

Jonny Lyngstad hadde et møte om «Hvorledes finne og tyde skifte», og Jarle Viset hadde et 

foredrag om «Hvorledes lage slektsbok». Disse to møta var ikke for digitale deltakere. 

Slektsforskerkveldene var nyttige for de som møtte, men det var de som samla færrest folk.  

Vi sender e-post til alle medlemmane i vårt område framfor hvert møte. Plakat med informasjon 

om gruppa og med semesterprogram ble distribuert til alle biblioteka i kommunene, pluss at den 

følger første e-post til medlemmene med oppmoding til mottakerne om å finne høvelege stader å 

sette han opp. Totalt har 39 personer deltatt i vårsemesteret og 79 i haustsemesteret.  

Gruppa har 750 kr i kassa. 

 

Ørskog/Vestnes  

Styret har bestått av Liv Mari Olsen Misund, Terje Misund og Jarle Viset med sistnemnte som 

kontaktperson. Jarle Viset og Terje Misund deltok på samlinga for tillitsvalgte på Vestnes 13. 

november. 

Møta er som tidligere siste tirsdagen i hver måned. Møtelokalet er på Vestnes Frivilligsentral og 

Ørskog Folkebibliotek, annen hver gang. Møta er åpne for alle.  

Det er i 2021 blitt arrangert 3 møter, med frammøtte fra 5 – 10 personer.  

Første halvår ble det ikke holdt møter pga. koronasituasjonen og restriksjoner på møtelokalene. 

Det ble holdt 3 møter på høsten 2021. På møtet i september hadde de besøk av leder Jonny 

Lyngstad, hvor han informerte om nytt fra Digitalarkivet, hva man kan finne på Nasjonalbibliteket 

(nb.no), hva kan militære kilder på nettet fortelle oss. I oktober og november hadde de framsyning 

av webinar og arbeidsmøte. 

På møta forsøker de å gi god informasjon, gi hjelp om noen står fast og leiter etter personer, bl.a. 

med søk i kilder. Det er ønskelig at medlemmene sjøl aktivt skal delta med innspill på møta. 
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På Vestnes har Anders Misfjord m. flere aktivitet med transkribering av kirkebøkene i Vestnes og 

i Tresfjord.  

Pr. 31.12.2021 hadde lokallaget 44 registrerte medlemmer og ei kassabeholdning på kr 2 706,30. 

 

Ålesund  

Arbeidsgruppa har bestått av Kjell Even Sunde, kontaktperson, samt Roger Rasch Larsen, Torunn 

Absalonsen, Hilde Bjørlo og Anne K. K. Berg. Den har hatt tett dialog på e-post og Teams, i 

tillegg til planleggingsarbeid under samlingane. Kjell Even Sunde, Torunn Absalonsen og Anne 

Karin Kolberg Berg deltok på samlinga for tillitsvalgte på Vestnes 13. november. 

Også dette året har de blitt påvirka av pandemien. Første halvår ble det benytta Teams - en ny 

måte å jobbe på. Det ble gjennomført 5 økter med 79 fremmøtte. På disse Teams-møta ble 

følgende tema tatt opp: opplæring i Teams, DNA-kvarteret, søk i Digitalarkivet og søk i 1920-

tellinga, animering av bilder i MyHeritage og FamilySearch (webinar), Interkommunalt arkiv 

Møre og Romsdal om lokale kilder ved Åsta Vadset, innføring i gotisk skrift, innføring i bruk av 

Brother`s Keeper og et eksempel på bruk av Gedcom, samt webinar om bruk av 

Nasjonalbiblioteket, med praktisk søk i nb.no etter lokalt stoff. 

Fysiske møter ble det først onsdag 7. september. Deretter de vanlige 2 opplæringskvelder pr. 

måned, til og med 29. november. Deretter ny korona-stopp.  

Ved Moa bibliotek ble det gjennomført 3 økter med 47 frammøtte. Følgende tema var oppe: 

Ragnar Albertsen, Fylkesfotoarkivet, om søkefunksjoner og generell bruk av Fylkesfotoarkivet, 

Marit Brunstad, Sponland Foto, om fotoretusjering og bevaring av bilder og grunnleggende 

innføring i bruk av DNA i slektsforskning. 

Det ble gjennomført 3 slektsforskerkvelder ved Borgund v. g. skole med følgende tema: bruk/valg 

av slektsprogrammer, DNA i slektsforskning, søking i Digitalarkivet – panteregister og diverse 

protokoller, samt besøk av Jarle Viset om hvordan skrive slektsbok. 

Lokalgruppa har ei kontaktbeholdning på kr 5 247,86 ved årets slutt. 

 

Lokal tillitsmannskonferanse 

Pga. pandemien ble det i 2021 ikke arrangert lokal tillitsmannskonferanse. 

 

Stormøte/Fellesmøte 

Fellesmøtet for SD Møre og Romsdal, det 18. i rekken, ble holdt på Vestnes Fjordhotell lørdag 13. 

september 2021 kl. 10.00 – 16.00 med 30 tillitsvalgte til stede. Hele styret med unntak av Ellen 

Tangen møtte, samt 26 fra de ulike gruppene og utvalga. Deltakerne er i årsmeldinga nevnt under 

den avdelinga de hører til. 

Det ble skrevet en rapport på 4 sider som er publisert på våre hjemmesider. I alt var 15 ulike tema 

oppe til behandling, deriblant om Gravminnebasen, økonomien i distriktslaget, om våre 

hjemmesider, innmelding og rapportering av kurs, nytt innen bruk av DNA i slektsforskning, 

hvordan lage slektsbok, hvordan arrangere en blanding av fysisk og digitalt møte, kurs ute i 

gruppene, hvordan arrangere webinar og kurs og videre bruk av Microsoft Office 365. Dessuten 

ble årsmøtet for 2022 bestemt lagt til Smøla 5. mars. Årets sommertur ble bestemt lagt til 

Storfjorden og Erling Nerheim tok på seg å utarbeide et forslag til tur. 

Alle var enige om at dette var ei svært god og nyttig samling. 

 

Gravminneregistrering  

Gravminnekoordinator har vært Thor Stabell Muri. Han og Kjell Even Sunde deltok på samlinga 

for tillitsvalgte på Vestnes 13. november. 
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I sommer tok han opp spørsmålet om å dele fylket på to gravminneledere som nå er det nye 

namnet på de som skal lede dette. Styret tok tak i dette, og den 6. september var delinga et faktum. 

Kjell Even Sunde ble gravminneleder for Sunnmøre, mens Thor håndterer Nordmøre og Romsdal. 

Foruten Nordmøre og Romsdal ligger gamle Haram og Sandøy kommuner også på skuldrene til 

Thor. De har fordelt oppgavene greit mellom seg. 

2. og 3. oktober var både Kjell Even og Thor på kurs for gravminneledere på Gardermoen og ble 

oppdatert på Gravminnebasen. 

Thor var i Sunndal 21. oktober og holdt et 2-timers kurs i Gravminnebasen. 

I 2021 som i 2020 har mange av våre faste og dyktige fotografer vært ute og fotografert 

gravminner rundt i fylket. Arbeidet med å fotografere i 2021 (og fremover) består i å oppdatere de 

mange gravplassene i fylket. Så godt som alle gravplassene i fylket har hatt besøk en eller flere 

ganger av våre dyktige fotografer. 

Gravplasser som er fotografert og oppdatert i 2021 for Nordmøre, Romsdal + Haram og Sandøy: 

Averøy: Kvernes, Kornstad og Folland. Alle gravplassene på Smøla, Aure og Gjemnes 

kommuner. Molde: to gravplasser på Kleive, Molde nedre, Tøndergård og Røbekk. Hustadvika: 

Hustad og Bud. Aukra: her er oppdatert/fotografert alle nye og disse skal registreres i 2022 

(venter på fil fra kirkevergen). Sunndal: Slekt og Data i Sunndal har fotografert gravminner her. 

Rauma: Vågstranda er fotografert og registret. Ålesund: Fjørtoft. Det fotograferes også i 

Surnadal.  

Gravplasser som er fotografert og oppdatert i 2021 for Sunnmøre: 

Hareid var uten foto-dekning inntil i høst. Ved utgangen av året er om lag 2/3 ferdig fotografert 

og registrert. Langevåg (gamle) og Langevåg (nye) gravsted. Oppdaterings fotografering og 

registrering er utført. 

 

Rapport fra moderatorene i Slektsforum  

Tore Kristiansen og Helge Bjerkevoll er begge moderatorer i det nye Slektsforum som ble tatt i 

bruk i januar 2021. 

Det nye forumet er koblet opp til medlemsregisteret. Det er også nytt at det trolig blir ei ordning 

med en tillitsvalgt på samme måte som gravminnelederne i distriktslagene.  

 

Kilderegistrering   

Kildereg-koordinator er Eva Hjelen. 

Kilderegistrering har ikke hatt så stor aktivitet i 2021. Dette kan skyldes den store mengden 

registrering AMF (Ancestry, MyHeritage og FamilySearch) har gjort. AMF registrerte døpte, 

viede, døde og begravede for perioden 1815 til ca. 1930. Det har vist seg at det er veldig mye feil i 

disse registreringene. Digitalarkivet har oppfordret til å melde seg for korrekturlesing, noe flere 

har gjort. 

I løpet av året har Arnstein Slinning i Ålesund registrert jevnt og trutt, samt sporadisk fra andre 

medlemmer og private registratorer. 

Alle herred i Møre og Romsdal i folketellingen 1920 er ferdig transkribert, og er tilgjengelig i 

original form på Digitalarkivet. To herred, Kristiansund og Ålesund, er foreløpig ikke søkbare.  

Digitalarkivet har alltid flere dugnader på gang bl.a. korrektur av AMF-transkriberte kirkebøker 

og folketellingene 1815 og 1835. 

 

DNA 

Anne K. K. Berg slutta som fylkeskoordinator i slutten av januar 2020. Det har ikke lyktes å 

skaffe ny koordinator. 
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Turer  

Pga. pandemien ble det i 2021 ikke arrangert tur for våre medlemmer. 

 

Slektsforskerdagen  

Det ble ikke arrangert Slektsforskerdag i 2021.  

 

Nettsidene  

Olgunn Haugen har i løpet av året fungert som webredaktør og har kommet godt i gang.  

 

 

 

Jonny Lyngstad (s)      Tor Ålbu (s) 

      leder        nestleder 

 

 

 

Roger Rasch Larsen (s)     Halstein Spjelkavik (s) 

      kasserer       sekretær 

 

 

 

Ellen Tangen (s)  Jon Kristian Schnell (s) Nils Ivar Myklebust (s) 

    styremedlem 1         styremedlem 2         Styremedlem 3 


