
Forslag til årsplan for 2023 – Slekt og Data Tromsø 
 

Det har vært problemer med å finne møtelokaler til medlemsmøtene i året som gikk, 

bl.a. på grunn av innskrenkninger i driften av Statsarkivet som vi har avtale med. At 

møter med fysisk frammøte ikke fant sted under nedstengninga av samfunnet under 

koronaen har også bidratt til problemet. Medlemsmøtet vi hadde i fjor, var på Tromsø 

byarkiv med foredragsholder fra byarkivet, og da trengte vi ikke å skaffe lokale selv. En 

viktig sak i nærmeste framtid, blir å finne løsninger på problemene med å finne 

egnede lokaler til både medlemsmøter og gruppemøter. Grupperommene på Tromsø 

bibliotek og byarkiv er et gratisalternativ som egner seg dersom det gjelder mindre 

grupper, men en begrensning er at møtene må være avsluttet innen kl. 19:00. Vi 

avventer en avklaring angående mulighetene til å bruke lokaler på Statsarkivet. 

Følgende aktiviteter foreslås for 2023: 

1) Gruppemøter/medlemsmøter/kurs: Vi har forslag til fire aktiviteter for 
medlemmene i 2023. Et stort problem er mangel på personer til å lede 
gruppemøtene. Vi bør ta opp hvordan vi kan gjøre en bedre jobb med å rekruttere 
gruppeledere (ønskelig med to personer pr. gruppe). 
 

a. Slektsbok. Vi tar sikte på å gjenoppta aktiviteten i denne gruppa. Flere 
har meldt sin interesse for å bli med. Vi har en mulig foredragsholder i 
et medlem av gruppa som selv har arbeidet med egen slektsbok. Det 
ble i begynnelsen av fjoråret startet ei landsdekkende ressursgruppe 
innen slektsbok, og de kan bidra med foredrag. Det største problemet 
med å starte opp gruppa igjen er å finne egnet lokale for gruppa. 

b. Gotisk skrift. Gruppa bør gjenoppta aktiviteten. Det var enklere enn 
forventet å drive denne gruppa på tross av at vi ikke har hatt 
kvalifiserte fagpersoner tilgjengelige. Vi har allerede vært i stand til å 
tyde skifter dersom skrifta har vært noenlunde tydelig. 

c. Tur/medlemsmøte om kvensk innvandring. Distriktslaget har planer 
om arrangement i Nord-Troms, og vi kan benytte deres tilbud. 

d. Medlemsmøte i vår- og høstsemesteret. Forslag til tema og 
foredragsholdere mangler. 

 
2) Dagstur til Indre Troms med foredrag ved Liv Marit Haakenstad om innvandringa 

fra Østerdalen og Gudbrandsdalen og besøk på stedene der de første 
innvandrerne slo seg ned. Samarbeid med Målselv historielag er aktuelt. Dette var 
tenkt gjennomført i fjoråret, men det kom ikke påmeldinger. Det bør utarbeides 
program og fastsettes tidspunkt for turen, noe som øker sannsynligheten for 
påmeldinger. 
 

3) Slektsforskerdagen på Statsarkivet siste lørdag i oktober. Tema bør bestemmes i 
god tid siden det blir vanskeligere å finne en foredragsholder som er ledig når vi 
nærmer oss arrangementet som finner sted på samme dag over hele landet. 

 


