ÅRSBERETNING
for
2016.


STYRET.
Styret har i 2016 hatt følgende sammensetning:
Leder:
Per Herstad, Levanger
Nestleder:
Per Fossum, Namsos
Kasserer:
Olav Karlsen, Snåsa
Sekretær:
Rolf-Einar Pedersen, Stjørdal
Styremedlem:
Roar Dalen, Steinkjer
Styremedlem:
Jan Samuelsen, Namsos
Styremedlem:
Knut Krogstad, Stjørdal
Styremedlem:
Birgitt Reistad, Levanger
Web-ansvarlig:
Dis-treff-fadder:
Ansvarlig for
kirkebokregistrering:
Ansvarlig for
gravminneregistrering:
Revisorer:
Valgkomitè, leder:
Valgkomitè, medlem:
Valgkomitè, medlem:



Roar Dalen, Steinkjer
Per Fossum, Namsos
Per Herstad, Levanger
Einar Johannessen, Levanger
Bjarne Berre, Levanger
Ivar Næss, Levanger
Helmer Inge Hansen, Steinkjer
Jan Vedvik, Flatanger
Sveinung Havik, Levanger

STYRETS AKTIVITET.
Styret har vært samlet til fire styremøter. Konstituering av styret ble gjort på styremøte i
forbindelse med årsmøtet. Alle i styret (leder + 7 medlemmer) blir innkalt til møtene. Ingen er
registrert som varamedlem. Ikke alle har møtt hver gang, men styret har vært beslutningsdyktig.
Ulike saker er behandlet.
 De lokale gruppene i Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal har også i 2016 hatt sine
faste månedlige møter. Tema og innhold på møtene organiseres av de lokale gruppene.

Årets Slektsforskerdag ble arrangert på Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal siste
lørdag i oktober. Årsmøtet 2016 ble avholdt på Steinkjer bibliotek, Steinkjer. I år er det
20 år siden DIS-Nord-Trøndelag ble stiftet i 1996, og jubileet ble feiret med
jubileumsseminar på Backlund Hotell i Levanger. Her ble det holdt slektsrelaterte foredrag
og markering med jubileumsmiddag med utdeling av lokal-DIS-bjørn til leder.

 Gravminneregistreringen fortsetter. Det er nå registrert over 100700 gravminnenavn i
Nord-Trøndelag, og stadig nye kirkegårder kommer ut med fotografier av gravsteinene.
Einar Johannessen, Levanger har tatt over som gravminnekoordinator og har gjort en
iherdig innsats med å få aktivert gravminnefotografene rundt om i hele fylket.
 Kirkebokregistreringen skjer når enkeltpersoner melder seg for å komme i gang med
registrering. En del registreringer i 2016 er gjort opp mot den nye Trondheimsbasen2017,
som ble utgitt på nyåret 2017. Registreringskoordinator, Per Herstad, tar imot
henvendelser fra interesserte.
 Slekt og Data Norge hadde i 2016 Landsmøte i Bergen 22. og 23. april. Representanter fra
Slekt og Data-NT var Per Herstad og Per Fossum. Per Herstad var også medlem av Slekt
og Data-Norges valgkomite.
 Leder, Per Herstad, har også i 2016 deltatt på lederseminar som Slekt og Data-Norge
avviklet på Gardermoen den 15. og 16. oktober.







MEDLEMMER.
Det er registrert 329 aktive medlemmer i Slekt og Data Nord-Trøndelag i medlemsregisteret til
Slekt og Data Norge per 10.1.2017. Tallet varierer noe da noen er av og på som aktive medlemmer.
MEDLEMSMØTER.
Aktiviteten i Slekt og Data Nord-Trøndelag er i 2016 knytta til arbeidet i de lokale gruppene i
Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Tema og innhold er noe ulikt, alt etter hva de lokale
gruppene jobber med. Det er avholdt 33 lokale medlemsmøter i løpet av året. I tillegg ble
Slektsforskerdagen i år markert på bibliotekene i Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Vi
har også hatt et jubileumsmøte på Levanger for å markere vårt 20-årsjubileum.
LOKALLAGSRAPPORTER:

NAMSOS:
Årsmelding for 2016 fra Slekt og Data Nord-Trøndelag, Namsos.
Det har vært avholdt 7 møter og avholdt slektsforskerdag. Har hatt gravminnekoordinator på besøk. Det
har vært mellom 4 og 10 medlemmer på møtene. I tillegg har undertegnede avholdt to kurs i
slektsforskning (Namsos og Overhalla).
Per Fossum.
STEINKJER:
Årsmelding for 2016 fra Slekt og Data Nord-Trøndelag, Steinkjer.
Som tidligere år har Steinkjeravdelinga av Slekt og Data NT hatt sine faste medlemsmøter på første
torsdag i måneden, med opphold i sommermånedene. Årets møter har hatt varierende tema om
gravminner og generelt om kilder og søking i kilder som kirkebøker, skiftebøker, bruk av Ancestry osv.
Slektsforskerdagen ble som vanlig holdt siste lørdag i oktober med bra deltakelse.
Olav Karlsen
LEVANGER:
Årsmelding for 2016 fra Slekt og Data Nord-Trøndelag, Levanger.
Levangergruppa har i 2016 hatt sine månedlige møter på Levanger Bibliotek, første eller andre tirsdag i
måneden. Vi har åpne møter med tema fra det vi finner om slektsforskning på nett og om nytt av
kildemateriale som kommer på nett. Vi hjelper og løser eventuelle slektsnøtter som kommer inn på
møtene. Slektsforskerdagen var i år uten tema, og vi prøvde å nå fram til de som var nybegynnere i
slektsforskerfaget. Vi hadde samtidig Slektskafé sammen med Historielaget. Oppmøte på rundt 10
personer. Samarbeidet med Historielaget om Slektskafé på siste lørdag i måneden har fortsatt i 2016 og
vil fortsette i 2017. Levanger var også hjemsted for årets 20-års jubileumsfeiring.
Per Herstad

STJØRDAL:
Årsmelding for 2016 fra Slekt og Data Nord-Trøndelag, Stjørdal.
DIS-Nord-Trøndelag, Stjørdal hadde syv medlemsmøter i 2016. Møtene holdes på Stjørdal bibliotek den
første onsdagen i måneden. st. Vi har der fått bruke Newtonrommet til våre møter. Oppslutningen om
møtene varierte fra 5 til 12 personer. Saker som ble tatt opp varierte. Leting etter slekt i Amerika,
slektsprogram, fotografering av kirkegårder, avskrift av kirkebøker for å nevne noe.
Gravminneregistrator Einar Johannessen orienterte omarbeidet med fotografering og registreringen av
kirkegårdene i fylket. Per Herstad besøkte oss på et medlemsmøte. Ellers arrangerte vi
slektsforskerdagen, med ca 15 personer som var innom i løpet av dagen. Flere av de som var innom fikk
hjelp til å finne personer de lette etter.
Rolf-Einar Pedersen


DIS-NORGE.
 I 2016 avholdte Slekt og Data Norge Landsmøte i Bergen 22. og 23. april. Per Herstad og
Per Fossum var representanter fra Slekt og Data NT. På landsmøtet ble det vedtatt at
DIS-Norge skulle skifte navn til Slekt og Data Norge. Alle lagene i de ulike landsdelene må
da gjøre det samme – og dette blir stadfestet på egne årsmøter.
 Slekt og Data Norge har også i 2016 hatt sitt årlige lederseminar på Gardermoen. Her ble
lokallederne samlet, og Slekt og Data Norges leder Tone Moseid og generalsekretær Anne
Schiøtz gjorde rede for styrets arbeid og utviklingen med å utbedre og utvikle
nettstrukturen på hjemmesidene til Slekt og Data. Samarbeidet med riksantikvaren
fortsetter og styret jobber med å sette slektsforskningen på kartet som en viktig del av å
bevare noe av vårt lands historie.
 Samlinger med de web-ansvarlige i de ulike lokallagene har fortsatt i 2016 for å få de nye
nettsidene på plass. Endringer kommer på nett i 2017.
 Gravminneregistreringen i regi av Slekt og Data Norge har nå passert 2 680 000
registreringer med over 1 690 000 foto i databasen. Nord-Trøndelag blir også her gradvis
mer og mer dekkende. Det er registrert over 121 000 000 søk i databasen.
 Redaksjon og utgivelse av Medlemsbladet Slekt og
Data er nå overført til kontoret i Oslo. Innholdet i
bladet er fortsatt like bra for en interessert
slektsforsker, og redaksjonen på kontoret har i 2016
gjort en god jobb.



ØKONOMI.
Økonomien i foreningen er fortsatt god. For 2016 ble det et underskudd på kr. 4 395,-.
Dette skyldes først og fremst utlegg i forbindelse med jubileumsfeiringen. Det er også
som vanlig utgifter til reisekostnader og deltakelse på landsmøte og lederseminar. Det er
inntektsført kr. 29740,- i lokallagskontingent.
Olav Karlsen, kasserer



DIS-TREFF.
Vår DIS-TREFF-fadder melder at det er ingen aktivitet omkring det å levere innlegg til DIStreff. Det er usikkert hvordan denne funksjonen skal fungere overfor våre medlemmer.

Årsmelding fra DIS Treff, Nord – Trøndelag.
Ingen aktivitet i 2016.
Per Fossum


HJEMMESIDE – WEB.
Vår Web-ansvarlig har også i 2016 vært Roar Dalen, og han har holdt våre hjemmesider
oppdatert. Egen årsrapport følger her:

Webmasters årsrapport for 2016.
SoD Nord-Trøndelags nettside http://nt.disnorge.no/ var i 2016 et stadig mer aktivt nettsted. 51 ”saker”
ble publisert i nyhetsstrømmen dette året. Alt nytt i N-T på Digitalarkivet, og SoD’s Gravminner ble
informert om. Det var ellers oppslag om Facebook, nye bygdebøker, jubileum, Hvem tror du at du er?,
Trondheimsbasen, etc. etc.
Og nettopp Facebook har vært en nyttig sak. Ved å sammenligne besøksstatistikken til SoD N-T de
drøye 10 månedene vi har vært på fjesboka, med tilsvarende periode (uten fb) året før, kan man se at
antall besøk på vår ordinære hjemmeside har økt med 56 %, og antall unike besøkende med hele 84 %.
Det ligger ellers mye nyttig under ”Diverse” i menyen. Du vil for eksempel finne ett par fullgode
gratisalternativer til MS’ Office-pakke, billedbehandlingsprogram, etc.
Lenkesamlingen under ”Lenker” i menyen er i stadig utvikling. Det prøves å holde den oppdatert, og å
rette den mest mulig inn mot lokale nettsteder som kan være kjekke eller direkte nyttige å ha kjennskap
til. Du kan for eks. finne nettadressen til alle lokalhistorie-lagene i N-T med egen hjemmeside (og/eller
fb-side) her.
Webmaster vil, for n’te gang, oppfordre SoD Nord-Trøndelags medlemmer om å bidra med innhold til
hjemmesiden. Send e-post til Webmaster med slektsrelatert stoff dere mener kan være av interesse for
andre slektsgranskere i Nordfylket, så vil det bli lagt ut.
- webmaster – Roar Dalen



GRAVMINNEREGISTRERING.
Gravminner registreres og fotograferes over hele fylket. Noen steder er ennå ikke fotografert,
mens andre har behov for etterfotografering. Medio februar 2017 er databasen registrert med
ca 100 700 navn fra gravminner i Nord-Trøndelag. Registreringsarbeidet må gjøres under
samarbeid med vår gravminnekoordinator, som i 2016 har vært Einar Johannessen, Levanger. Han
har gått gjennom fotograflisten for gravminner i Nord-Trøndelag og tatt kontakt med medlemmer
som er engasjert rundt omkring. Han har også vært rundt på de lokale gruppene og snakket om
arbeidet rundt gravminneregistreringen.
Medlemmene oppfordres til organisert innsats i samarbeid med vår gravminnekoordinator, og kan
ta kontakt på e-post: gravreg@nt.disnorge.no.
Einar Johannessen
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STYRET fra 2016 takker med dette for seg, og håper at vårt arbeid med data i slektsforskningen
kan videreføres inn i det nye året 2017.
Nord-Trøndelag 25.02.2017.
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