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Årsberetning for 2022 fra styret i Slekt og Data 

Tromsø 
 
FORMÅL 
Lokallaget skal gi medlemmene i lokallaget tilbud og tjenester ved å:  
 

• Stimulere til slektsforskning og gi medlemmene kunnskap og inspirasjon slik at de blir i stand 
til å finne, bevare og formidle sin egen historie. 

 

• Arrangere møteplasser, kurs og andre kompetansehevende tiltak og legge til rette for faglig 
fellesskap og kunnskapsdeling. 

 

• Oppfordre til, organisere og koordinere dugnadsinnsats for å bevare, transkribere og 
digitalisere kilder som er verdifulle for vår kulturarv, og gjøre disse tilgjengelige. 

 

1 Organisasjon og tillitsvalgte 

 

Laget er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 896 680 242. 

 

Årsmøtet 

Årsmøtet ble avholdt 9. mars 2022 på Statsarkivet i Tromsø, med Are Larsen som møteleder.  
Det var 8 frammøtte. 
 

Lokallagets medlemmer 
Slekt og Data Tromsø hadde pr 31.12.2022 189 medlemmer. Det betyr at vi har mistet like mange 
medlemmer som vi har fått nye siste år. Medlemmene inkluderer, i tillegg til medlemsmassen fra 
Tromsø og nære omegn, medlemmer fra Burfjord, Hansnes, Jøvik, Karlsøy, Laksvatn, Lyngseidet, 
Nordkjosbotn, Oteren, Ramfjord, Sjursnes, Skjervøy, Sommarøy, Storslett, Storsteinnes, Svensby og 
Sørkjosen. 10 av medlemmene har adresser langt unna Tromsø: Oslo, Ringerike, Svalbard, Sør-Troms, 
Trøndelag, Vesterålen og Vestfold. 
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Styret 
Styret har vært sammensatt slik: 
        Valgt for: 
Leder  Tor Ivar Didriksen    2022 – 2023 
Nestleder Trond Solhaug     2022 – 2024 
Kasserer Geir Martin Jensen    2022 – 2024 
Sekretær  (samme som nestleder) 
Styremedlem  Steinar Hjemås     2022 – 2023 
Varamedlem  Kjell Odd Strandheim    2021 – 2023 
Varamedlem Are Larsen     2022 – 2023 
 
(Styremedlem Kjell Gunnar Olsen valgt 2021 – 2023 har ikke deltatt på noen styremøter grunnet 
sykdom og trakk seg formelt fra styret midtveis i sin periode.) 
  
 

Andre tillitsvalgte 
Revisor: Paul Pedersen      2021 – 2023  
 
Valgkomité: Lillian Halse (leder), Ragnar T. Samuelsen og Paul Pedersen 
(Lillian Halse trakk seg grunnet sykdom, og ble ikke erstattet før valgkomitéen kom med sitt forslag til 
nytt styre.) 
 
Slekt og Data Nord avviklet representantskapsmodellen fra 2022 og holder vanlige årsmøter siden 
møtene arrangeres på Teams og alle har derfor mulighet til å møte. Dermed var det slutt fra 2022 
med å velge noen til distriktslagets representantskap.  

Styrets arbeid 
Det har vært avholdt 7 styremøter i 2022. Styret har behandlet 23 saker. 

2. Saker som har vært særlig prioritert 
 

Medlemsmøter 

Det har vært holdt ett medlemsmøte i 2022. Det fant sted på Tromsø byarkiv i vårsemesteret. Ca. 15 

personer var med på møtet. 

 

Slektsforskerdagen 

Tema på Slektsforskerdagen 29. okt. på Statsarkivet var «Slekts- og gårdshistorie». Slekts- og 

lokalhistorisk forening i Tromsø fortalte fra sitt arbeid med å lage gårdshistorie for Tromsø og omegn. 

Det var 18 fremmøtte. 

  

3 Informasjon og medlemskontakt  
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Nettsidene - www.slektogdata.no. 
Nettsidene for Slekt og Data Tromsø (www.slektogdata.no/nb/lokallag-i-nord/slekt-og-data-tromso) 
har blitt brukt til å informere om årsmøte, medlemsmøte og Slektsforskerdagen. 
 

Facebook – Slekt og Data Tromsø  
Vår åpne Facebook-gruppe heter Slekt og Data Tromsø. Gruppa er til dels blitt brukt til å legge ut 
informasjon om aktivitetene i lokallaget og til kunngjøring av arrangementer. Styret i Slekt og Data 
Tromsø er administratorer for Facebook-gruppa Slekt og Data Tromsø. 
 

E-post 
E-post sendt fra medlemssystemet Zubarus har vært den viktigste kommunikasjonskanalen for å nå 
ut til medlemmene våre i 2022. Kunngjøringen av vårt medlemsmøte, av arrangementet på 
Slektsforskerdagen og informasjon om årsmøtet er sendt ut som felles e-post til alle medlemmene av 
lokallaget via Zubarus. Det er styrelederen av lokallaget som har mulighet til å benytte denne 
informasjonskanalen. 
 

Samarbeid 
Som vanlig samarbeidet Slekt og Data Tromsø med Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø om 
arrangementet på Slektsforskerdagen. Vi benyttet lokalene til Statsarkivet i Tromsø. 

 

4 Økonomi 
 

Årsregnskapet 
Årsregnskapet for 2022 viser et overskudd på kr. 15230,90. Ved regnskapsavslutningen for 2022 
hadde Slekt og Data Tromsø en beholdning på kr. 59745,36 på konto hos DnB med regnskapsårets og 
foregående års kontingentandel utestående. 
 


