DIS-Troms

Årsberetning for 2013 fra styret i DIS-Troms
I

ORGANISASJON OG TILLITSVALGTE

Årsmøtet
Årsmøtet for DIS-Troms ble avviklet den 2. mars 2013 på Tromsø bibliotek og byarkiv,
Tromsø, med 12 deltakere.
DIS-Troms hadde pr. 31.12.2013 349 medlemmer, hvorav 164 bosatt i Tromsø kommune
med omland, 81 i Midt-Troms, 55 i Sør-Troms og 22 i Nord-Troms. I tillegg er det
registrert 26 medlemmer i DIS-Troms med adresse utenfor fylket. Det har vært en økning
på 66 medlemmer i Troms i 2013. DIS-Troms har ut fra medlemstallet tre stemmer på
landsmøtet i DIS-Norge, Slekt og Data.
Styret
Styret har i perioden bestått av:
Styreleder: Bente Nordhagen
Nestleder: Tom Arild Kristiansen
Sekretær: Finn Devold
Kasserer: Inger-Hanne Nysted Pletten
Styremedlem: Vigdis Lindbjør Nilsen
Varamedlem 1: Svein Lundberg Ulle
Varamedlem 2: Trond Solhaug

– valgt i 2013 for et år (på valg i 2014)
– valgt i 2012 for to år (på valg i 2014)
– valgt i 2013 for to år
– valgt i 2013 for to år
– valgt i 2013 for et år (på valg i 2014)
– valgt i 2013 for to år
– valgt i 2013 for et år (på valg i 2014)

Styret har i 2013 hatt 6 styremøter, og har behandlet 36 saker. Møtene har vært holdt hos
Bravida på Lanes. I tilknytning til styremøtene har vi gjennomført tillitsmannsopplæring.
Andre tillitsvalgte – valgt i 2013 for ett år
Revisor: Tormod Bergli
Valgkomite
Paul Pedersen, leder
Edith Jacobsen
Trond Solhaug
Laget er registrert I Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 896 680 242.
Lokale grupper
har vært en lokal gruppe i mange år. Gruppa kaller seg
, og har egen Facebook-side for medlemmer av gruppa.
rommer både DIS-medlemmer og andre, og fungerer som en
samlende enhet i Nord-Troms.
har ikke noe formelt valgt
styre, men kontaktpersoner og initiativtakere er Gro Knudsen, Katrine Vibe og Hans
Isdahl, alle Storslett.
Én gang i måneden arrangeres det slektskafé på Nord-Troms
videregående skole på Storslett. Slektskafeen er et forum for utveksling av data
og ideer, og for å kunne lære noe nytt i fellesskap. Forumet er svært uformelt,

der alle får tilgang på internett og digitale ressurser. Frammøtet varierer fra 5
til 15, men har vært større når vi har arrangert kurs.
: Høsten 2013 ble det avholdt begynnerkurs for interesserte fra Arnøya, der også
andre fra Skjervøy kommune var invitert. Kurset gikk over tre kvelder, på
biblioteket på Skjervøy. Arnøygruppas kontaktperson er Margrete Bentsen.
I februar 2013 ble det opprettet en gruppe på Facebook,
for om mulig å etablere en gruppe i Midt-Troms. Det er 29 medlemmer på
facebooksiden. Det gjør det mulig å nå ut med e-post, noe som letter arbeidet med å
aktivisere medlemmene.
“Kick-off møtet” til Lag Slektsbok i Tromsø resulterte i at det blir et innføringskurs i
det å lage slektsbok på Finnsnes 2014.
Kontaktpersoner og samarbeidsparter
Eirik Dørdal Nord er kontaktperson for Midt-Troms. Eilif Nordseth er kontaktperson for
Harstad-området. I tillegg er det et nært samarbeid med Slekthistorisk forening i Harstad.
I Tromsø er det nært samarbeid med Statsarkivet når det gjelder kurs i kildebruk og
gjennomføring av Slektforskerdagen. DIS-Troms samarbeider også med Slekt- og
lokalhistorisk forening Tromsø om slektsforskerdagen.
Vi samarbeider med Tromsø Bibliotek og byarkiv og får låne lokaler i forbindelse med
Lørdagsseminarene og Årsmøtet.
Brukergrupper
I Tromsø er det brukergrupper for slekts-programmet Brother’s Keeper (BK) med Jan-Egil
Jakobsen (Tom Arild Kristiansen) som kontaktperson og Embla med Edith Jacobsen som
kontaktperson. De har hatt fire felles møter på Tromsø Maritime Skole, med mellom fem
og ni deltakere.
Fadder og moderator
Eilif Nordseth, Harstad, er DIStreff-fadder i Troms. Vigdis Lindbjør Nilsen er moderator i
DIS-forum.
Representasjon
Utsendinger til Tillitsmannssamlingen 20. – 21. april 2013 var styreleder Bente Nordhagen,
nestleder Tom Arild Kristiansen og sekretær Finn Devold.
Styret i DIS-Norge, Slekt og Data, representert ved Torill Johnsen og Dag Gurihus ba om
et møte med delegasjonen fra DIS-Troms. De ønsket av DIS-Troms kunne være et
distriktslag også for Finnmark. Finnmark har ikke hatt et fungerende distriktslag på mange
år. Dag Gurihus har fungert som leder for Finnmark og representert dem på nasjonale
samlinger, til tross for at han bor på Østlandet. Vi presenterte forespørselen for styret i
DIS-Troms, som besluttet at vi kunne prøve i 2013 og legge fram erfaringene og få et
vedtak på årsmøtet i 2014. Om erfaringene, se egen sak.
Styreleder deltok på lederkonferansen på Gardermoen 2. og 3. november. Noen av de
temaene som ble tatt opp på tillitsmannskonferansen og ledersamlingen er referert på
DIS-Norges hjemmesider og/eller i medlemsbladet Slekt og Data.

II

ARRANGEMENTER

Styret i DIS-Troms har et bredt arbeidsfelt med planlegging og iverksetting av oppgaver.
Dette fører til stor arbeidsbelastning når ambisjonsnivået er høyt. Selv om vi har flere gode
hjelpere og samarbeidsparnere, er det styret selv som har det praktiske
gjennomføringsansvaret for tiltakene.
Slektsforskerdagen (SFD) 2013
Slektsforskerdagen har vært et samarbeidsprosjekt mellom DIS-Troms, Statsarkivet og
Lokal- og slektshistorisk forening, Tromsø i mange år. I år samarbeidet vi også med Halti
kvenkultursenter. Det ble etablert en arbeidsgruppe for planlegging av Slektsforskerdagen.
Leder for arbeidsgruppa var Ragnar T. Samuelsen. Vi hadde stand på kjøpesenteret Jekta i
Tromsø, fredag og lørdag uka før slektsforskerdagen. Det var to fra Lokal- og
slektshistorisk forening, en fra Statsarkivet og tre fra DIS-Troms som stilte. Det var til
enhver tid mellom 4 og 6 personer på standen. Vi delte ut brosjyrer og informerte om
Slektsforskerdagen og slektsforskning generelt. I tillegg ble det lagt ut informasjon på
nettsiden og på facebook. Slektsforskerdagen ble avholdt på Statsarkivet i Tromsø. Temaet
i år var Kvener i Troms. Det kom 70 personer til arrangementet. Det var en deltakelse vi
var veldig fornøyd med.
I Harstad ble Slektsforskerdagen markert av Slektshistoriskforening i Harstad. De hadde
arangement på biblioteket og det kom ca 20 deltakere.
Medlemsmøter
I perioden har det i DIS-Troms vært ett medlemsmøte. Det ble avholdt i forbindelse med
årsmøtet 2. mars, med 14 deltakere. Møtetemaet var "Lage slektsbok". Per Håkon
Lindkvist informerte om sitt arbeid med å lage slektsbok og delte sine erfaringer.
Gjennom året ble det i samarbeid med Statsarkivet arrangert fire åpne medlemskvelder med
kurs i arkivbruk i Statsarkivets lokaler. På arkivkursene er det gjennomgått handskrevne
arkivdokumenter som skifteprotokoller, tingprotokoller, panteregistre og pantebøker, og
spesielt ble det fokusert på tyding av gammel gotisk handskrift.
Transkribering av reisepass
Prosjekt Reisepass kom i gang høsten 2012 som et samarbeid med Statsarkivet. Statsarkivet
er prosjekteier og Ragnar T. Samuelsen er leder for prosjektgruppen i DIS-Troms.
Reisepassene vil bli digitalisert og gjort søkbare og vil være verdifullt kildemateriale for bla
slektsforskere fra en tidsperiode der nedskrevet persondokumentasjon kan være mangelfull.
Det har vært avholdt to møter i vårsemesteret og to i høstsemesteret i 2013. I alt er mer enn
28 personer registret som deltakere. På de enkelte møtene har det deltatt mellom sju og 17
personer. Til midten av oktober 2013 var det registrert/skrevet av/transkribert vel 80
reisepass. Til sammen regner Statsarkivet med at de har mellom 400 og 500 reisepass
liggende fra årene mellom 1820 og 1880. Prosjektet fortsetter i 2014.
Lag slektsbok
Helt fra årsmøtet var kurs i å lage slektsbok tema i styret. En arbeidsgruppe som bestod av
Tom Arild Kristiansen, Vigdis Lindbjør Nilsen og Bente Nordhagen utarbeidet en skisse til
gjennomføring. Det ble søkt om støtte fra Troms fylkeskommune og vi mottok kr 18 400,
det samme som vi søkte om. Tom Arild Kristiansen i Tromsø, Hans Isdahl i Nordreisa,
Eirik Dørdal Nord i Midt-Troms og Eilif Norseth i Harstad, sa seg villige til å være lærere
på kurs i sine regioner. Eilif Nordseth fikk med seg Mikael Martnes i Slektshistorisk
forening Harstad som arrangør. Felles planlegging ble gjort via Skype. En massiv
markedsføring på Facebook, på nettsiden og via e-post ga oss ca 30 deltakere på Kick offmøtet vi gjennomførte på Statsarkivet i Tromsø 16. november.

Kursseminar/Lørdagsseminar
Det har vært avholdt 4 kursseminarer/lørdagsseminarer i løpet av 2013 på Tromsø
bibliotek og byarkiv, ledet av Ragnar T. Samuelsen og Tom A. Kristiansen. Til
sammen 17 deltakere har deltatt på lørdagsseminarene. Temaet på kursseminarene
har vært: Hvordan komme i gang med slektsforskning på PC og hvordan bruke PC i
slektsforskningsarbeidet? Med utgangspunkt i deltakernes ståsted er DIS-Norge,
Slekt og Datas hjemmeside blitt presentert med de hjelpemidlene som finnes der.

Det har vært gjennomført fire kurskvelder på Statsarkivet der temaer som gotisk skrift,
prestearkivene, reisepass og skiftemateriale har blitt gjennomgått. Biblioteket på
Statsarkivet har vært åpent en time før og en time etter kurset for eget arbeid med
individuell veiledning fra Statsarkivet.
Det har også vært gjennomført begynnerkurs for slektsforskere på Statsarkivet som et
samarbeid mellom Statsarkivet og DIS-Troms.
Kirkebok-registrering og gravminneregistrering
Tom Arild Kristiansen er Kilderegistreringskoordinator. Kirkebokregistrering var tema på
årets Tillitsmannskonferanse der Tom Arild deltok.
Gerd Rognstad er Gravminnekoordinator for DIS-Troms. Det finnes 184 kirkegårder
i Troms. Av disse er det nå kun 7 som det ikke er igangsatt noen registrering på. 23
kirkegårder er under registrering. 154 er lagt ut på DIS-Norge, Slekt og Datas
nettside i basen Gravminnesøk. Ikke alle gravstedene på Gravminnesøk har bilde. Det
er de vi har mottatt informasjon om fra kirkeverger. Noen av disse er blitt fotografert
sist sommer og arbeidet med å lenke bilder til databasene er i gang.

III

INFORMASJON OG MEDLEMSKONTAKT

En kombinasjon av nettside, Facebook-side og e-post er en effektiv måte å nå ut med et
budskap. I tillegg har vi valgt å bruke annonser i avisen i forbindelse med
kursseminarene/lørdagsseminarene.
http://tr.disnorge.no
Som et av de siste lagene, har hjemmesiden til DIS-Troms endelig kommet ut i oppgradert
utgave. Steinar Winnem, i DIS-Buskerud, har gjort jobben sammen med Finn Devold. Finn
Devold har vært webansvarlig for DIS-Troms i 2013. Kunngjøringer til medlemmene går
via lokallagets hjemmesider, gjennom e-post og ikke minst som meldinger på Facebook.
Facebook - DIS-Troms Slekt
Det er kanskje via Facebook-siden vår, DIS-Troms Slekt, at vi når raskest fram til flest.
Vigdis Lindbjør Nilsen, Inger-Hanne Nysted Pletten, Tom Arild Kristiansen, Edith Jacobsen
og Bente Nordhagen er administratorer. Siden er likt av 221 personer.
E-post
Det er sendt e-post til alle medlemmene i forbindelse med slektsforskerdagen og Kick-off
møtet for Lag slektsbok. E-post er fremdeles den sikreste måten å nå fram til medlemmene
på.

Skype
For første gang har vi tatt i bruk Skype som møteplass. Det skjedde i forbindelse med
planleggingen av kurset Lag slektsbok. Det fungerte delvis. Vi klarte ikke å få koblet opp
Hans Isdahl i Nordreisa. Som møtearena er opplevelsen god og det fungerte greit for oss
som deltok.
Samarbeid
Styret har hatt godt samarbeid med Statsarkivet i Tromsø om kunngjøring og avvikling av
slektsforskerdagen og om avvikling av kurskvelder i arkivkunnskap. Også i 2013 hadde vi et
samarbeid om de samme arrangementer med Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø og
med Halti Kvenkultursenter. Samarbeidet med Tromsø bibliotek og byarkiv er også nyttig
for slektsforskningen i fylket. Våre åpne arrangementer på biblioteket kunngjøres nå bl.a. i
bibliotekets årsprogram.
Gjennomført aktivitet i forhold til årsplan
Årsplanen for 2013 var svært ambisiøs. Men den er i hovedtrekk blitt gjennomført.

IV

Økonomi

Årsregnskapet for 2013 viser et overskudd på kr 25.048,78. Ved regnskapsavslutningen for
2013 hadde DIS-Troms en beholdning på kr 75 962,01 på konto hos DIS-Norge, Slekt og
Data, og en beholding på kr 21 526,80 på konto hos DnB. Tilskudd fra Troms
fylkeskommune til prosjektet Lag slektsbok er på kr 18 400. Prosjektet ble påbegynt på
slutten av 2013 og vil fortsette i 2014. Grasrotandelen hos Norsk Tipping utgjorde ikke nok
for utbetaling i 2013.
Lagets

32774 896680242 er kunngjort på våre hjemmesider.

DIS-Troms

