Strategisk plan 2022 – 2026
Slektsforskning gir kunnskap om egen historie,
styrker identitetsfølelsen og hjelper oss å forstå
fortiden, utfordre samtiden og påvirke fremtiden.

Formål
§2 i Slekt og Datas vedtekter

Slekt og Datas formål er å skape møteplasser og tjenester for alle som
er interessert i slekts- og personhistorie og gjennom dette legge til rette
for at disse historiene blir funnet, bevart og formidlet. Vi skal fremme
slektsforskning og skape forståelse for den verdien slektshistorie har
for vår identitet og kulturarv.

Hovedmål

Vi bygger et inspirerende og lærerikt fellesskap for alle med interesse
for slekts- og personhistorie.

Verdigrunnlag

Inkluderende, synlig og profesjonell.

Slagord

Vi gjør slektsforskning enklere.

Arbeidsområder:
1) Medlemsutvikling

Mål: Slekt og Data utvikler gode tjenester og aktiviteter til våre
medlemmer, slik at vi forblir en attraktiv organisasjon som
tiltrekker oss nye og beholder eksisterende medlemmer.
•
•
•
•

2) Synliggjøring

Mål: Slekt og Data er synlig og godt gjenkjennelig i det offentlig
rom. Vi skaper forståelse for og styrker interessen for den verdien
slektshistorie har for vår identitet og kulturarv.
•
•

•
•

3) Organisasjonsutvikling

Vi tilbyr medlemmene relevant opplæring, veiledning og
inspirasjon, uansett nivå.
Vi jobber systematisk med å verve nye og beholde
eksisterende medlemmer.
Vi står for fornyelse og nytenkning og tar i bruk nye verktøy og
metoder.
Vi gir medlemmene våre fordeler ingen andre kan gi.

Vi styrker merkevaren Slekt og Data.
Vi synliggjør organisasjonens aktiviteter og samfunnsbidrag i
relevante kanaler og skaper sammenheng mellom
slektsforsking og hele kulturminnefeltet.
Vi er den foretrukne samarbeidspartner på vårt felt.
Vi gir barn og unge historiekunnskap gjennom slektsforskning.

Mål: Slekt og Data videreutvikler og tilpasser organisasjonen slik
at vi fremstår som inkluderende, synlige og profesjonelle.
•
•
•
•

Vi styrker distrikts- og lokalleddene og legger til rette for
engasjement og aktivitet.
Vi sørger for god intern informasjon og kunnskapsdeling, blant
annet ved å videreutvikle samhandlingsplattformen Office365.
Vi har moderne og effektive it- og medlemssystemer som
ivaretar krav til sikkerhet og personvern.
Vi har en sunn og forutsigbar økonomi.
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