Innkalling til årsmøte i DIS-Salten
Slektshistorielag
torsdag 8. mars 2012,
kl 19.30 på Bodø bibliotek
Sak 1. KONSTITUERING
Godkjenning av innkalling og saksliste.
Valg av møteleder og referent som begge underskriver protokollen.

Sak 2. OPPROP
Opptelling av antall møtende medlemmer.

Sak 3. ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2011
DIS-Salten Slektshistorielag hadde i fjor et aktivt slektsforskningsår med mange
tilbud til våre medlemmer.
Antallet medlemmer økte litt i 2011. Ved
utgangen av året hadde vi 615 betalende
medlemmer. 39 % av disse har
postadresse Bodø, 12 % bor i Salten, 39
% bor i Nordland for øvrig, 8 % bor i
Sør-Norge, 9 personer bor nord for
fylkesgrensa, fire personer i Sverige og
én i Danmark. 80 medlemmer meldte seg
inn i fjor, og vi har en netto tilvekst på
11 medlemmer.

Bodø
Salten
Nordland
Sør-Norge
Troms/Finnmark
Utlandet

240
72
240
50
9
4
615

39,0 %
11,7 %
39,0 %
8,1 %
1,5 %
0,7 %
100,0 %

Innmeldt 2011
Avgang 2011
Netto økning

80
-69
11

13,0 %
-11,2 %
1,8 %

Økningen kan skyldes større fokus på slektsforskning i media, bl.a. gjennom to TVserier i hhv NRK og TV-Norge. Likevel er 11 % frafall for stort sjøl om det er
nesten halvert fra i fjor (18 %).
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Styret
har siden årsmøtet 3. mars 2011 bestått av
Viggo Eide
Jan Hagenes *)
Gerd Karin Lysholm
Asbjørn Ove Hunstad
Nils M. Nielsen
Anne Grete Mensen
Erik Tømte

leder
nestleder
sekretær
kasserer
redaktør og gravminnekoordinator
styremedlem
varamedlem

valgt for 1 år
valgt for 2 år
ikke på valg
ikke på valg
valgt for 2 år
valgt for 2år
valgt for 1 år

*) Bjørn-Tore Olsen ble på årsmøtet valgt til nestleder og kilderegistreringskoordinator. Imidlertid trakk
han seg tre uker etter årsmøtet. Nyvalgt varamedlem Jan Hagenes rykket opp til nestleder.

Torbjørn Seiring

revisor

valgt for 1 år

Styret har i perioden hatt tre styremøter. I tillegg til styremedlemmene innkalles
nettredaktør David Losvik og ansvarlig for skifteregistreringa Magne Mæle.
- Jan Hagenes, Anne Grete Mensen, Rolf B. Holte og Viggo Eide deltok på DISNorges tillitsmannkonferanse på Gardermoen i april.
- Per-Olav Broback Rasch sitter i DIS-Norges styre 2010-2012.
- Per-Olav Broback Rasch sitter i DIS-Norges prosjektgruppe for kilderegistrering.
- Kirsti Arctander sitter i DIS-Norges prosjektgruppe for Gravminner i Norge
- Jan Hagenes deltok på lokallagslederkonferanse i Oslo i november.
- Rolf B. Holte er DIStreff-fadder for Nordland og medlem av prosjektgruppe for
DIStreff.
Medlemsmøter
Det har vært avholdt ni medlemsmøter og to historiske turer i 2011, samt den
årlige slektsforskerdagen i oktober, til sammen 12 arrangementer.
6. januar
2011

Viggo Eide
Norske folketellinger fra 1769 til 1910

Bodø
bibliotek

3. februar

William Hakvaag
Adolf og verdenskrigen
Årsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag
Nøtteknekkerkveld - felles løsning av slektsproblemer

Bodø
bibliotek
Bodø
bibliotek

3. mars
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7. april

Kira Almendingen Jensen
Kibergpartisanene i Russland
6. mai
Kjellrunn Trohaug
Elias Blix’ tekster og hans forhold til språket.
9. juni
Hermod Stordal
Historisk tur til Festvåg –Stordalen gård
18. juni
Oscar Berg
Historisk tur til Elias Blix’ Gildeskål
1. september Arbeidsmøte
Hjelp til sjølhjelp
2. oktober
Anne Marit Berge
DNA og slektsgranskning
29. oktober Slektsforskerdagen 2011

Bodø
bibliotek
Bodø
bibliotek
Festvåg

3. november

Bodø
bibliotek
Bodø
bibliotek

1. desember

Torbjørn Seiring og Magne Mæle
Den glemte skriften
Svein Skotheim
Keiser Wilhelm i Norge

Sandhornøy
Gildeskål
Bodø
bibliotek
Bodø
bibliotek
Fylkeshuset

Oppmøtet har vært godt, mellom 30 og 60 på ordinære møter.
Møtelokalene i Bodø bibliotek er fulle når det kommer 40 besøkende. Vi fortsetter
likevel her i påvente av det nye biblioteket i kulturkvartalet på kaia.
Trådløse mikrofoner og forsterker/høyttaler ble på slutten av 2011 innkjøpt for å
gjøre møtene mer tilgjengelig for medlemmer og gjester.
Brukergruppa for «Legacy» har hatt flere samlinger i 2011 i forkant av
medlemsmøtene. Jan Hagenes koordinerer treffene med godt oppmøte. Brukere av
andre slektsdataprogrammer bør også få til slike treff.
PR. Møtene kunngjøres med e-post til alle medlemmer og omtale på hjemmesida
til DIS-Salten Slektshistorielag, på Origo.no under Bodø, og på ”Det skjer” i Avisa
Nordland. Lagets møter og aktiviteter er ofte omtalt på redaksjonell plass i avisa.
E-postlista for DIS-Salten når 97% av medlemmene, gitt at registrert e-post er
korrekt. 19 medlemmer har ikke oppgitt noen slik adresse. Lista brukes som envegs
informasjonskanal fra styret til medlemmene. Det er vårt inntrykk at medlemmene
er tilfreds med ordningen.
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Medlemsbladet Salten Slekt kom ikke ut i 2011.
Hjemmesida http://www.disnorge.no/sa/
redigeres av David Losvik. Utformingen ble omlagt i januar 2011 til den samme
layout som DIS-Norge har innført. Vår nettadresse er http://sa.disnorge.no/
Slektsforum
er DIS-Norges sider for etterlysninger og slektsfaglige diskusjoner. Antall
etterlysninger under Nordland på Slektsforum har økt 25 % og er nå kommet opp i
ca 3.000 emner med ca 20.000 svar eller innlegg. Gjennomsnittlig er det 6,5
innlegg pr emne. Bare Sør-Trøndelag fylke har flere etterlysninger enn Nordland.
DIStreff
Rolf B. Holte er DIStreff-fadder for Nordland. Våre medlemmer har levert 26
bidrag siste år, med til sammen 105.470 personer og 187.407 hendelser i databasen.
Alt i alt har 111 medlemmer bidratt med 892.552 hendelser.
Skifteregistreringa
CD-en Skifter i Salten er egentlig å anse som ferdig og ble
ikke oppdatert i 2011. Skifter i Salten inneholder til
sammen 92.362 personer i 15.093 skifter i tidsrommet
1700-1877.
CD-en Skifter i Lofoten og Vesterålen (2.7). inneholder nå
38.725 personer i 9.632 skifter. Skiftene dekker
tidsrommet 1673-1869. Lofoten og Vesterålen er også ferdigregistrert.
Framtidig arbeid er ytterligere korrektur og kvalitetssikring.
Arvid Støvers database ble påbegynt konvertert til Windows 7/Vista, og forelå
ferdig rett over årsskiftet 2012.
Registrering av militære ruller
DIS-Salten Slektshistorielag har, sammen med Per-Olav Broback Rasch, startet
registrering av militære ruller for Nordland. Disse foreligger fra ca. 1806 til ca.
1836. Materialet vil bli utgitt på CD etter samme lest som skiftene.
Registrering av kirkebøker
DIS-Salten har også i 2011 registrert kirkebøker. Spesielt Flakstad og Moskenes i
Lofoten, som ved hjelp av Olav Hedne nå er lagt ut for søk for perioden 1792-1837.
DIS-Salten Slektshistorielag
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Dette dekker de første kirkebøkene for området. Kirkeboken 1704-1748, som er
ført felles for Buksnes, Hol, Flakstad og Moskenes, blir forhåpentligvis klar i løpet
av 2012. Kirkebøker for Buksnes har også i 2011 kommet ut, og er registrert/korrekturlest av Kim Unstad, Erlend E. Mæhlum, Per-Olav Broback Rasch og
Espen Berg. Aktiviteten er noe mindre enn i fjor, og det er ønskelig at flere
engasjerer seg.
• Flakstad 1792-1819, dåp, konfirmasjon, ekteskap, introduksjon og
begravelse. Registert av Olav Hedne, korrektur ved Erlend E. Mæhlum.
• Buksnes 1773-1793, konfirmasjon. Registrert av Per-Olav Broback Rasch,
korrektur ved Espen Berg
• Buksnes 1840-1853, begravelse. Registrert av Kim Unstad, korrektur ved
Erlend E. Mæhlum.
Grunnet omleggelse på Digitalarkivet er en del registreringer ikke lagt ut selv om
registreringen er ferdig. Disse skal etter planen komme ut i løpet av våren 2012.
Registreringer av kilder fra Arkiv i Nordland og Statsarkivet i Trondheim
I løpet av året har følgende registreringer blitt ferdig:
• Bodø, folketelling 1845 og 1855. Registrert av Torbjørn Seiring, korrektur
ved Jarl Christensen.
• Buksnes, presteattester (dåp) 1756-1858. Registrert av Per-Olav Broback
Rasch, korrektur ved Erlend E. Mæhlum.
• Buksnes, Offentlig skrifte 1797-1822. Registrert av Erlend E. Mæhlum,
korrektur ved Per-Olav Broback Rasch.
• Vågan, presteattester (dåp) 1748-1856. Registrert av Erlend E. Mæhlum,
korrektur ved Per-Olav Broback Rasch.
• Vågan, Offentlig skrifte 1797-1823. Registrert av Per-Olav Broback Rasch,
korrektur ved Erlend E. Mæhlum.
Grunnet omleggelse på Digitalarkivet er en del registreringer ikke lagt ut selv om
registreringen er ferdig. Disse skal etter planen komme ut i løpet av våren 2012.
Vi ønsker at flere medlemmer kan ta del i dette arbeidet, både som registrator og
korrekturleser. Det er en del som bare ligger og venter. Ta kontakt med
kildereg.koordinator for Nordland.
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Registrering og fotografering av gravminner
DIS-Norge har et prosjekt for fotografering av gravminner. Prosjektet gjennomføres ved at medlemmer fotograferer gravsteiner på kirkegårder over det ganske
land. Informasjon fra gravsteinene overføres som tilleggsinformasjon til regneark
med informasjon fra kirkevergenes kirkegårdsregistre. Regnearkene og de til en
viss grad redigerte bildene legges ut på Gravminner i Norge på www.disnorge.no,
tilgjengelig for enhver som søker informasjon i sin slektsforskning.
DIS-Salten Slektshistorielag deltar i denne aktiviteten. I 2011 er fotografering ved
Bodø kirkegård fullført. Det gjenstår noe arbeid før den er klar for utlegging på
DIS-Norge sin database. Det regnes fullført i løpet av 2012. Kirkegårdene i
Kjerringøy samt kirkegårdene i Rørstad, Seivåg og Kjelling er ferdig fotografert, og
vil bli lagt ut på DIS Norges database så raskt det er mulig. Det pågår arbeid ved en
del av de øvrige kirkegårdene i Salten, og også for de øvrige kirkegårdene innen
DIS-Saltens nedslagsfelt i Nordland.
Det er imidlertid noen kirkegårder rundt om hvor vi ikke har fotografer. Finner du
en kirkegård på Gravminner i Norge som ikke er fotografert, er du hjertelig
velkommen som fotograf, men ta først kontakt for å sikre at behov for fotograf er
tilstede på aktuell kirkegård. Vi ønsker at flere av våre medlemmer bidrar til å
gjennomføre dette prosjektet på en god måte!
Verneplan for kirkegårdene i Bodø
DIS-Salten Slektshistorielag har samarbeidet
med Kirkevergen i Bodø om å lage en verneplan
for kirkegårdene i Bodø. Det deltar flere av våre
medlemmer i prosjektgruppa. I dette arbeidet
nyttiggjør en seg av fotografiene vi har tatt for
Gravminner i Norge. Delplan 1 ble framlagt i
november 2010. Delplan 2 er under arbeid nå og
omfatter Bodø kirkegård, samt kirkegårdene i
Kjerringøy, Seivåg og Saltstraumen.

Nybegynnerkurs i slektsforskning
To nybegynnerkurs ble arrangert våren 2011. Ti personer deltok på første kurs i
mars/april, mens ni møtte på det andre kurset i mai. Begge kursene var på tre
kvelder á to timer.

DIS-Salten Slektshistorielag

-6-

Årsmelding 2011

Slektsforskerdagen 2011
ble arrangert seks ulike steder i fylket lørdag 29. oktober. Bodø, Mo, Mosjøen,
Narvik, Rognan og Sandnessjøen. I Lødingen og på Leknes var det tilsvarende
arrangement tidlig i november. Årets fellestema fra DIS-Norge var Kilder i
slektsforskningen.
DIS-Salten Slektshistorielag arrangerte slektsforskerdagen på Fylkeshuset i Bodø.
Vi hadde stort slektstorg, fire foredrag og flere utstillinger.
Slektstorget bød på ekspertpanel, søking etter slekt på internett og databaser,
slektsforskerprogram og skanning av tekst. Nordlandsmuseet stilte ut sin digitale
base med over 150.000 fotos. Saltstraumen Historielag hadde egen stand. Arkiv i
Nordland hadde egen utstilling. Foreningen Tandbergerne stilte ut nesten alle
variantene av Sølvsuper 1 – 12.
Fire åpne foredrag samlet mye folk:
- Kort innføring i slektsgransking – Torbjørn Seiring
- Kilder ved Statsarkivet i Trondheim – Per-Olav Broback Rasch
- Heraldikk i slektsforskning – Jan Eide
- Nordlandsposten etter freden - fra 8. mai til 31. desember 1945 – Oscar Berg
Nytt av året var to datakurs som ble kjørt to ganger hver:
- Bruk av skanna kyrkjebøker – Gerd Karin Lysholm
- Kort innføring i «Legacy» – Jan Hagenes
Datakursene var meget populære og må gjentas på de neste SFDene.
Det kom ca 150 besøkende, hvorav mange nye personer.

Sak 4. ØKONOMI
Regnskapet for 2011 viser at laget har større inntekter og utgifter enn i et normal år.
Resultatet er et overskudd på 27.000 kr. Den historiske bussturen til Gildeskål i juni
medførte en større omsetning
Utgiftene er beskjedne, ingen ekstravaganse eller sløsing med penger. Foredragsholdere snakker nesten alltid uten honorar, og tillitsvalgte mottar ingen godtgjørelse.
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Styret framlegger i tredje kolonne årets regnskap.

Inntekter:
Kontingent
Kommunal støtte
Salg Skifter etc
Slektsforskerdagen
Diverse inntekter
Renteinntekter
Sum inntekter

Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett
2010
2011
2011
2012
52 604
60 000
63 000
60 000
5 000
5 000
5 000
14 529
12 000
9 708
10 000
4 100
5 000
5 450
5 000
10 620
6 000
29 879
10 000
5 007
4 000
7 069
4 000
91 859
92 000
115 106
94 000

Utgifter:
Administrasjon / møter
Salten Slekt
Faglitteratur
Utstyr/ vedlikehold
Reiseutgifter
Produksjon Skifter etc
Slektsforskerdagen
Gebyrer/ andre utgifter
Sum utgifter

13 763
3 805
960
3 380
13 806
11 097
46 811

Resultat

45 048

18 000
13 000
3 000
2 000
15 000
6 000
25 000
10 000
92 000
-

20 763
11 943
7 890
3 689
1 231
17 814
24 414
87 743
27 363

22 000
6 000
7 000
10 000
4 000
25 000
20 000
94 000
Endring

Kasse
Bank
Sum likvider

409
366 856
367 265

782
393 846
394 628

27 363

Bodø, den 7. januar 2012
Asbjørn O. Hunstad
kasserer
DIS-Salten Slektshistorielag
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Sak 5. REVISORS BERETNING
Regnskapet for DIS Salten Slektshistorielag for 2011 er kontrollert, - herunder også
kasse og bank.
Jeg har ingen merknader til regnskapet, og anbefaler det godkjent på årsmøtet.
Bodø, den 17. januar 2012
Torbjørn Seiring
revisor

Sak 6. BUDSJETT FOR 2012
Styret framlegger i siste kolonne budsjett for 2012. Budsjettet balanserer på 94.000
kr. Forutsetningene er:
1. Et medlemstall på 600 betalende medlemmer.
2. Videreføre gravminne- og kilderegistreringene.
3. Arrangere slektsforskerdagen 2012 lørdag 27. oktober.

Sak 7. STYRETS ANSVARSFRIHET
Styret har framlagt for årsmøtet årsberetning og regnskap og ber om ansvarsfrihet.
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Sak 8. VALG
Valgkomiteen 2012 har bestått av Roald Lind Hanssen og Bjørg Ellingsen.
Valgkomiteens forslag til nytt styre:
Jan Hagenes
leder
Anne Grete Mensen
nestleder
Asbjørn Ove Hunstad kasserer
Gerd Karin Lysholm
sekretær
Nils M. Nielsen
gravminnekoordinator
Per-Olav Broback Rasch kilderegistreringskoordinator

velges for 1 år
valgt 2011
velges for 2 år
valgt 2011
valgt 2011
velges for 2 år

Erik Tømte

velges for 1 år

varamedlem

Valgkomiteens forslag til revisor:
Eva Sogge Christensen

velges for 1 år

Valgkomite 2013:
Bjørg Ellingsen, Viggo Eide og Magne Mæle

velges for hhv 1, 2 og 3 år

Utsending til DIS-Norges landsmøte 2012 i Trondheim - 28-29. april:
Leder
Nestleder

Jan Hagenes
Anne Grete Mensen

representant
vararepresentant

Bodø, den 2. februar 2012

Viggo Eide

Nils M. Nielsen

Jan Hagenes

Asbjørn Ove Hunstad

Anne Grete Mensen

Gerd Karin Lysholm
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