
 

               Årsberetning 2022 fra styret  

  

Formål 
Distriktslagets formål er å skape møteplasser og tilbud for alle som er interessert i slekts- og 
personhistorier og legge til rette for at disse historiene blir funnet, bevart og formidlet. 
Distriktslaget skal fremme slektsforskning og skape forståelse for den verdien slektshistorie 
har for vår identitet og kulturarv. 

 Formålet fremmes ved at distriktslaget skal: 

• 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.  

• Være bindeledd mellom lokallag og lokale grupper og medlemmer, styrke 
samarbeidet 
på tvers av distriktslaget og legge til rette for engasjement og aktivitet. 

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

Organisasjon og tillitsvalgte 
Slekt og Data Nord hadde pr. 31.12.2022 549 betalende medlemmer, det er noen færre enn 

til samme tid i 2021, noe som nok skyldes at Slekt og Data har hatt en opprydding blant folk 

som ikke har betalt kontingent.   

Distriktslaget har ut fra medlemstallet fire stemmer på landsmøtet i Slekt og Data.  

Distriktslaget er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 913 

911 318.  

Styret  

Styret har i 2022 bestått av:  

 

Styreleder:  Laila Lanes   Valgt for 2022 

Nestleder:   Frøydis Betten   Valgt for 2021/22 

Sekretær:   Ester Knutsen   Valgt for 2022/23 

Kasserer:   Trygg Jakola   Valgt for 2021/22 

Styremedlem:         Are Larsen        Valgt for 2022/23 

 



Varamedlem:  Svein Kjetil Finseth                Valgt for 2022 

Varamedlem:  Eilif Nordseth                 Valgt for 2022 

   

Styret har i 2021 hatt ni styremøter og har behandlet 62 saker. Møtene har vært holdt på 

Teams, bortsett fra et av møtene, i november 22, som ble holdt på Amalie hotel i Tromsø da 

vi også hadde et styreseminar.  

Andre tillitsvalgte  

Revisor: Thorleif Isaksen fra Vardø er valgt som revisor for 2021/22.   

Valgkomite: Pål Sørensen, Geir Johnsen Storli og Grethe Boberg. Pål Sørensen er leder. 

Ressurspersoner  

Gravminneregistrering  

Gerd Rognstad er gravminnekoordinator for hele Slekt og Data Nord sitt område.  

Moderatorer  

Frøydis Betten og Geir Are Jensen er moderatorer på Slektsforum.  

Web-ansvarlig  

Laila Lanes  

DNA-koordinator  

Bente Nordhagen har vært DNA-koordinator siden 2018 og fortsetter med dette til annet blir 

bestemt.    

Aktiviteter  
Aktiviteten i Slekt og Data Nord tok seg opp i 2022 etter to år med koronapandemi og liten 

aktivitet, vi har også fått i stand noen fysiske arrangementer.  

I januar 2022 arrangerte vi nybegynnerkurs i slektsforskning på Teams med Bente 

Nordhagen som kurslærer. Kurset gikk over tre kvelder og hadde til sammen 16 deltagere 

som var med på en eller flere kvelder. Deltagerne var godt fornøyd og vi har konkludert 

med at det går fint å arrangere kurs på Teams i et områder der det er store avstander.  

Vi har arrangert to fysiske DNA-kurs i Tromsø, også her har Bente vært lærer. Det første 

kurset våren 22 var for viderekommende, mens kurs i november var for nye deltagere som 

har tatt DNA-test. Her deltok ni personer.  

I forbindelse med at 2022 har vært Frivillighetens år har alle organisasjoner fått velge seg en 

dag for markering, Slekt og Data sentralt valgte Slektsforskerdagen 29. oktober. Samtidig 

kom det oppfordring om å engasjere ungdom i slektsforskning.  

Dette var utgangspunktet for et eget prosjekt vi gjennomførte i Varanger. De to 

styremedlemmene Trygg Jakola og Frøydis Betten tok kontakt med Jakobselv og 



Varangerbotn skoler og fikk gehør for å sette slektsforskning på timeplanen i samfunnsfag-

/historieundervisningen. De to fikk komme i klassen og undervise om slektsforskning. Som 

en del to av prosjektet, ble to av ungdommene engasjert til å drive gravminneregistrering i 

sitt nærområde, for det fikk de et lite honorar.   

I Vadsø deltok rundt 30 person på et kurs i slektsforskning ved Frøydis Betten på 

Slektsforskerdagen. 

Slektsforskerdagen ble også markert i Tromsø, se årsrapport fra Slekt og Data Tromsø. 

I Harstad ble slektsforskerdagen markert av Harstad slektshistoriske forening, et 

arrangement vi valgte å reklamere for.    

Deltagelse i andres arrangementer: 

Bente Nordhagen har holdt kurs i bruk av DNA i slektsforskning, et arrangement som 

Slektshistorisk forening i Harstad sto for.   

I september holdt Bente og Laila nybegynnerkurs i slektsforskning i Djupvik i Kåfjord, i regi 

av Kåfjord kvenforening. Vi bestemte oss i forbindelse med kurset å satse på slektsforskning 

på kvenske slekter, dette er et arbeid som skal følges opp i 2023. Flere og flere oppdager 

sine kvenske/norskfinske aner og Interessen for «kvensk slektsforskning» er økende.  

Når det gjelder dette, fortsetter også samarbeidet med Norske kveners forbund inn i 2023 

med en ny tur til Tornedalen som skal gå fra 17. – 21. august.. Det er også opprettet kontakt 

med slektsforskerforeninger i Tornedalen for å få til et slektsforskerseminar.   

8. november deltok leder Laila via Teams på møte med samarbeidsforumet for historielaga i 

Øst-Finnmark. Hun orienterte om Slekt og Data og Slekt og Data Nord og om arbeidet og 

aktivitetene våre. Møtet skal følges opp med besøk i Båtsfjord og Berlevåg historielag.     

I romjula 2021 gjorde vi forsøk på slektsforskerkafe på Teams, med sju deltagere, inkludert 

to fra styret. Dette var forholdsvis vellykket og de fortsatte med en litt mindre gruppe på 4-

5 personer vinteren 2022, men døde ut utover vinteren. Vi oppsummerte likevel at det var 

et mulig tiltak i områder der avstandene er store, men at det kanskje er greit om folk selv 

tar initiativet og driver dette, evt med litt hjelp av styret i en startfase.    

Lokale grupper:  

Vi har i 2022 jobbet for å få drift igjen i lokale grupper som har ligget litt brakk etter 

koronapandemien, men har foreløpig ikke lykkes. Men dette arbeidet fortsetter, tanken er 

at det blir enklere hvis vi først får i gang aktivitet i områdene.    

Heder:  

Trygg Jakola fikk på landsmøtet 2. og 3. april nasjonal hederspris for initiativet og jobben 

med å etablere et formelt samarbeid mellom Norske kveners forbund og Slekt og Data Nord 

og for rollen han har hatt i samarbeidsgruppa.  

Gerd Rognstad fikk ved styreseminaret i november 2022 utdelt diplom og DIS-bjørn for sitt 

langvarige arbeid som gravminnekoordinator.  



Informasjon til medlemmer 

Informasjon til medlemmene har stort sett foregått ved e-poster sendt ut fra vårt 
medlemssystem Zubarus og informasjon på Slekt og Datas lokale nettside for distriktslag 
Nord. Også Facebook-kontoen oppdateres nå etter at leder har fått publiseringstilgang der.   
  

Representasjon 

Styreleder Laila Lanes, nestleder Frøydis Betten, kasserer Trygg Jakola og leder for Slekt og 

Data Tromsø Tor Ivar Didriksen deltok på landsmøte i Oslo i april. 

Styreleder Laila Lanes deltok på tillitsvalgtkonferanse på Gardermoen i september 2022.  

Bente Nordhagen sitter i landsstyret.  

Kasserer Trygg Jakola og nestleder Frøydis Betten sitter i en referansegruppe vedr. et 

prosjekt om slektsforskning i historiefaget, det gjelder et undervisningsopplegg for 

videregående skole (og andre trinn etter hvert), basert på den nye læreplanen som Lars 

Jørgen Ormestad i SD Vestfold jobber med.   

Økonomi 

Årsregnskapet for 2021 viser et overskudd på kr. 25.952,26.  

Slekt og Data Nord (ekskl. lokallag Tromsø) 

Resultatregnskap 

Konto  Regnskap 
2021 

    
Regnskap 
    2022 

    
Budsjett   
    2022              

       
Budsjett- 
        avvik 

  Noter 

 Inntekter      
3420 Kontingent fra 

Slekt og Data 
 74.497,51  79.779,00  80.000,00     221,00 1 

3425 Kontingentandel 
Slekt og Data 
Tromsø 

-17.489,50 -16.195,50 -20.000,00   3.80450  

 Netto 
kontingenter 

 57.008,01  63.583,50 60.000,00   3.583,50  

3400 Grasrotandel    1.168,71        854,35    1.500,00       645,65  

3450 MVA-
kompensasjon 

      832,00     2.701,00    1.000,00    1.701,00  

3455 MVA-komp, andel 
lokallag Tromsø 

               0             0         2 

 Netto MVA-
kompensasjon 

       832,00                        2.701,00    1.000,00     1.701,00  

3900 Andre inntekter                 0      9.040,00        0     9.040,00  

 Sum 
driftsinntekter 

  59.008,72   76.178,85   62.500,00   13.678,85  

       



 Kostnader      

6800 Kontor- 
rekvisita 

         0                  0          200,00    200,00  

6940 Porto          0                  0         400,00    400,00  

7320 Reklame- 
kostnader 

         0                  0      1.000,00 1.000,00  

7350 Representasjon       650,00                  0      3.000,00 3.000,00 
 

 

7420  Gaver, opp- 
merksomheter 

      401,00                   0         500,00      500,00  

7720 Andre møter, kurs 
og samlinger 

 32.495,00           47.404,40   40.000,00  7.404,40  

7746 Øreavrunding            0                  0,01               0           0,01  

7770 Bank- og 
kortgebyrer 

       553,00             565,50     1.000,00      434,50  

7775 Tilskudd lokale 
grupper 

           0          7.800,00    50.000,00 42.200,00  

 Sum kostnader    34.099,00       55.769,91    96.100,00 40.330,09  

       

 DRIFTS- 
RESULTAT 

   24.909,72 
 
 

       20.408,94  -33.600,00 54.008,94  

  
 
 
 

     

 Finansinntekter 
og 
finanskostnader 

Regnskap 
2021 

Regnskap 
2022 

Budsjett 
2022 

Avvik  

8030 Renter Slekt og 
Data 

 1.701,91       5.543,32       2.000,00        3.543,32  

8050 Annen rente- 
inntekt 

          0                                      

 Sum  1.701,91      5.543,32        2.000,00        3.543,32  

       

 Årsresultat 26.611,63    25.952,26     -31.600,00     57.552,26  

       

       

 BALANSE      

 Eiendeler      

Konto Omløpsmidler 31/12-21 31/12-22 Endring   

1570 Kortsiktig fordring          0       0       

1915 Kapitalkonto 
Slekt og Data 

291.088,13 341.410,44   50.322,31   

1920 Bankkonto SNN   20.693,55   12.519,00    -8.174,55   

1396 Andre kort- 
siktige fordringer 

            0     

 Sum eiendeler 311.781,68 353.929,44  42.147,76   

       

 Gjeld og 
egenkapital 

     

Konto       

2990 Kortsiktig 
gjeld 

  17.489,50   33.685,00  16.195,50  3 

       



2000 Egenkapital 294.292,18 320.244,44 
 

 25.952,26   

 Sum gjeld og 
egenkapital 

311.781,68  353.929,44 
 
 
 
 
 

 42.147,76   

       

 

Revisjonsberetning – se vedlegg 

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. 
 
 
 

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  
 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Konto Navn Regnskap 2022 Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjettavik 

 Driftsinntekter     

3200 Kontingent andel Slekt og Data kr 16 195,50 kr 17 489,50 kr 17 489,00 kr 1 293,50 

 Sum driftsinntekter kr 16 195,50 kr 17 489,50 kr 17 489,00 kr 1 293,50 

      

 Andre driftsinntekter     

3380 Salg av bøker kr 250,00   kr -250,00 

3390 Salg av annet     

3395 Innbet for servering medlemsmøter     

3400 Grasrotandel   kr 500,00 kr 500,00 

3700 Innbetalinger turer     

3900 Andre inntekter, kurs, honorarer, forelesninger osv.     

3905 Kursinntekter     

3910 Div. tilskudd, kurs     

3915 Loddsalg     

3920 Tilskudd fylke og kommune     

3925 MVA-kompensasjon kr 237,00 kr 1 540,00 kr 250,00 kr 13,00 

 Sum andre dirftsinntekter kr 487,00 kr 1 540,00 kr 750,00 kr 263,00 

      

 Sum drftsinntekter kr 16 682,50 kr 19 029,50 kr 18 239,00 kr 1 556,50 

      

 Driftskostnader     

      

 Varekostnad     

4250 Kjøp av salgsartikler     

4290 Beholdningsendring lager (innkjøp bøker etc.)     

 Sum varekostnad kr - kr - kr - kr - 

      

 Andre driftskostnader     

6300 Husleie / felleskostnader     

6301 Utft. Husleie / felleskostnader     

6390 Andre kostnader vedr. lokaler     

6420 bruksrett/lisenser, datautstyr     

6540 Inventar/utstyr     

6550 Datautstyr/rekvisita     

6705 Honorar til styre     

6710 Revisor honorar     

6730 EDB honorar     

6740 Datakostnader     

6750 Kostnader årsmøte     

6755 Tilskudd lokalgrupper     

6795 Kursutgifter, foredrag   kr 3 000,00 kr 3 000,00 

6760 Kostnader, turer     

6765 Kjøp av gevinster     

6800 Kontorrekvisita     

6900 Telefonkostnader     

6930 Internett kostnader kr 1 012,10 kr 1 382,68 kr 1 380,00 kr 367,90 

6940 Porto     

7140 Reisekostnader etter regning   kr 4 000,00 kr 4 000,00 

7330 Messer og utstilling     

7350 Reklame  kr 699,00 kr 500,00 kr 500,00 

7360 Annonseutgifter     

7400 Kontingent andre foreninger     

7710 Møteutgifter styre og komitemøter kr 370,00 kr 900,00 kr 3 000,00 kr 2 630,00 

7705 Servering medlemsmøter     

7711 Reiseutgifter tillitsmannskonferansen     

7713 Reiseutgifter ledersamling     

7720 Reiseutgifter til landsmøte     

7770 Gebyr bank og post kr 69,50 kr 26,00  kr -69,50 

7771 Øre avrunding     

7790 Andre kostnader/styrets disp.     

7830 Tap på krav     

      

 Sum andre driftskostnader kr 1 451,60 kr 3 007,68 kr 11 880,00 kr 10 428,40 

      

 Sum driftskostnader kr 1 451,60 kr 3 007,68 kr 11 880,00 kr 10 428,40 

      

 Finansinntekter     

      

 Annen renteinntekt     

8050 Renteinntekter     

8155 Interne renteinntekter fra DIS     

      

 Sum annen renteinntekt kr - kr - kr - kr - 



      

 Andre renteutgifter     

8130 Leverandørrenter     

      

 Sum andre renteinntekter kr - kr - kr - kr - 

      

      

 Sum finanskostnader kr - kr - kr - kr - 
      

 Årsresultat kr 15 230,90 kr 16 021,82 kr 6 359,00 kr -8 871,90 

 
  

EIENDELER 
 

Omløpsmidler 

   

      

Varer      

 1460 Lager med bøker osv.    

Sum varelager   kr -  kr - 

Kundefordringer      

 1500 Kundefordringer    

 1540 Innskudd hos DIS Norge kr 33 685,00  kr 17 489,50 

Sum kundefordringer   kr 33 685,00  kr 17 489,50 

Andre fordringer      

 1396 Depositum husleie    

 1570 Andre kortsiktige fordringer    

 1740 Forsk. Bet. Kostnader kr -  kr 1 012,10 

Sum andre fordringer   kr -  kr 1 012,10 

      

Andre markedsbaserte finansielle instrument    

1820 Pengemarkedsfond    

    

Bankinnskudd, kontanter og lignende    

1900 Kasse    

1901 Kontanter i annen valuta (omregnet til NOK)    

1920 Bank DNB 0540.19.95996 kr 59 745,36  kr 60 592,36 

1921 Bank         

1922 Bank         

1923 Bank         

     

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende kr 59 745,36  kr 60 592,36 
     

Sum Omløpsmidler  kr 93 430,36  kr 79 093,96 
     

Sum eiendeler  kr 93 430,36  kr 79 093,96 

     

Egenkapital og gjeld     

     

Annen egenkapital     

2000 Egenkapital/forretningskapital kr 78 193,96  kr 62 172,14 

2050 Resultat kr 15 230,90  kr 16 021,82 

Sum Annen egenkapital  kr 93 424,86  kr 78 193,96 

     
     

     

Gjeld     

     



Leverandørgjeld     

2400 Leverandørgjeld kr 5,50  kr 900,00 

Sum leverandørgjeld  kr 5,50  kr 900,00 
     

Annen kortsiktiggjeld     

 Gjeld til       

 Gjeld til       

 Gjeld til       

 Gjeld til       

 Gjeld til       

Sum Annen kortsiktiggjeld  kr -  kr - 
     

Sum gjeld  kr 5,50  kr 900,00 
     

Sum Egenkapital og Gjeld  kr 93 430,36  kr 79 093,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


