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Året 2008, som er det 17. året i DIS-Hordaland sin historie, vil gå inn i historien som et
relativt rolig arbeidsår for foreningens styre.
Styret har behandlet noen store og noen mindre saker.
Blant saker som kunne få betydning for laget var styret i DIS-Norge sitt ønske om å endre
strukturen i organisasjonen. Denne saken er imidlertid utsatt.
Aktiviteten i DIS-Hordaland har vært bra, med stor oppslutning fra medlemmene til de ulike
arrangementene som er arrangert.
Foreningens aktivitetsutvalg
• Kilderegistrering,
• Gravstedsregistering
• Skannergruppen
• Brother`s keepers brukergruppe
• Embla sin brukergruppe
har også i 2008 vært aktive, med stor oppslutning blant medlemmene til de ulike
gruppemøtene.

MEDLEMMER
Det er registrert 619 betalte medlemmer pr 17.01.2009.
Fordelt på 423 menn og 196 kvinner
Medlemstallet har holdt seg stabilt i forhold til 2008.

STYREMØTER
Det har vært avholdt 8 styremøter i 2008, hvor blant annet tema som møter, kurs, innkjøp
og organisasjonssaker er tatt opp. 6 av disse styremøtene er avholdt etter årsmøtet i 2008.

MEDLEMSMØTER
Det har vært avholdt følgende medlemsmøter / medlemsturer
16.01.2008 Brukermøte

Slektsdrøs

20.02.2008 Årsmøte

Ihht vedtektene

19.03.2008 Brukermøte med foredrag om Hvordan søke
på nettet, del 1”

Renathe Wågenes

16.04.2008 Brukermøte med foredrag om Hvordan søke
på nettet, del 2”

Renathe Wågenes

21.05.2008 Museumsbefaring til Bergenhus
Festningsmuseum på Koengen

Museumsbesøk

14.06.2008 Medlemstur til Rosendal og Halsnøy

i samarbeid med
Åsane Historielag
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20.08.2008 Brukermøte

Slektsdrøs

17.09.2008 Brukermøte med foredrag om Kalligrafer med
undertittel ”Et "glimt" gjennom skriftshistorien.

Foredragsholder
Bas Vlam

15.10.2008 Brukermøte,

Slektsdrøs

19.11.2008 Foredrag :
"Urbane landskap
BerGIS - Kartportalen til fortida med
opplysninger om hus, grunn og folk i Bergen
fra 1686 til 1888”.

Foredragsholder
Arne Solli

17.12.2008 Julemøte, hvor 5 bygdebokforfattere
presenterte sine bidrag til lokalhistorien i
Hordaland.

Kenneth Bratland
Anders Haugland
Arvid Skogseth
Halvor Skurtveit
Marie Skutlaberg

MEDLEMSTUR
Lørdag 14. juni var det heldagstur.
Som i 2007 dro vi på tur sammen med Åsane Historielag.
Turen i 2008 gikk til to severdigheter i Kvinnherad kommune,
Baroniet Rosendal og Halsnøy kloster.
Jørn Øyrehagen Sunde, som selv er Kvinnhering, var vår guide på turen.

SLEKTSFORSKERDAGEN
Slektsforskerdagen ble arrangert lørdag den 25.10.2008 på Loddefjord bibliotek på
Vestkanten i Loddefjord.
Aktivitet og interesse preget også årets slektsforskerdag slik som tidligere år.
Vi fikk benytte bibliotekets foredragssal til 2 foredrag, samt et areal i det åpne
bibliotekarealet.
Biblioteket hadde stilt sine internett uttak til vår disposisjon slik at vi fikk vist mulighetene til
å søke på nettet.
Videre hadde biblioteket anskaffet en god del litteratur i form av slektsbøker og
historiebøker fra området, slik at vi også fikk vist hvordan vi kan kombinere bruken av
ættebøker og nettsøk.
Begge foredragsholderne,
Yngve Nedrebø, som snakket om utvandring, og
Renathe Wågenes, som snakket om hvordan starte med slektsgransking,
trakk ”fulle hus”, Dvs ca 35 tilhørere på hvert av foredragene.
Foredragene var ihht DIS-Norge sin agenda.
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Konklusjonen er at både DIS-Hordaland som arrangør, og Loddefjord Bibliotek var godt
fornøyd med arrangementet og fremmøte.
Flere av DIS-medlemmene hadde med private databaser til søk i for de fremmøtte.
En god innsats ble gjort av de tilstedeværende DIS-medlemmene,
Takk for godt utført arbeid.

INVESTERINGER
DIS-Hordaland har i 2008 fått laget og gått til innkjøp av 3 stk Bandere (Reklamelogo)
Disse ble brukt første gang i forbindelse med Slektsforskerdagen.

KURSVIRKSOMHET
Det er ikke blitt arrangert kurs i regi av DIS-Hordaland i 2008.

ANDRE ARRANGEMENTER
Årsmøtet 2008 i DIS-Norge ble arrangert på Gardermoen helgen 26. – 27.april 2008
DIS-Hordaland av representert med følgende:
Leder Jarle Hannisdal og Erik Angell-Hansen.
Ledersamling i DIS-Norge ble arrangert helgen 06. – 07. desember 2008
Leder Jarle Hannisdal deltok på samlingen.

FOREDRAG I ANDRE FORENINGER
Leder har holdt foredrag på følgende steder
Januar i Hjellestad og Milde Historielag. Team Slektsgransking.
September; EMBLA-gruppen i Rogaland. Tema ” Hvordan lage slektsbok”

BIBLIOTEKET
Vi har i løpet av 2008 gått til innkjøp av følgende bøker:
* Åsane Historie, Åsane i fortid og nåtid, bind 2.
* Alenfit 2 b,
* Lindås bind 3,
* Radøy bind 2,
* Slektsbok Tørvikbygd.
Bøker i biblioteket kan fritt lånes av medlemmene. Ta kontakt med styret for utlån.
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KILDEREGISTRERING
Følgende vet vi holder på med å registrere:
Per Aase Andresen: Konfirmerte i Laksevåg 1879 - 1882

GRAVMINNEREGISTRERING:
Gravminner i Norge 2008
2008 har fortsett å være et godt år for i DIS-Hordaland i forbindelse med Gravminner i
Norge. Databaser og bilder fra Hordaland har økt godt og vi har hatt mange frivillige som
har bidratt. Flere av våre frivillige her i Hordaland jobber også med registrering fra andre
deler av landet. Så her dugnadsånden på topp ☺
Status
Det er 252 kirkegårder i Hordaland.
214 kirkegårder er ferdig registrert.
15 kirkegårder er under registrering.
Dvs. at 23 kirkegårder gjenstår.
Totalt har vi 208 548 personer registrert i Hordaland. Detaljer for hver enkelt kommune kan
du finne ved å sjekke på Gravminner.
Vi har fått hjelp fra kirkeverger til dette arbeidet. Disse har bidratt med kopi av sine lister
over gravlagte.
Følgende kommuner har bidratt:
Austevoll, Bømlo, Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Kvinnherad, Meland, Odda, Os,
Osterøy, Radøy, Samnanger, Stord, Sund, Sveio, Tysnes, Ullensvang, Vaksdal, Voss og
Øygarden.
En stor takk til disse.
Det jobbes videre med å få inn data fra de andre kommunene. Nå er det ikke alle
kirkeverger som har data elektronisk, slik at for disse kommunene vil det nok ikke bli mulig
å få inn data.
Ellers har vi minnesmerker fra 28 kommuner.
Vi ønsker hjelp til fotografering i løpet av våren/sommeren. Kan du å bidra, send en mail til
gravreg@ho.disnorge.no
2008 var nok et produktivt år for Gravminner i Norge.
Stolt kan vi informere om at vi i pr 18.01.2009
* 18.002.219 søk i databasen siden 25 august 2005.
* 1.808.201 gravminner registrert.
*
667.907 gravminner med bilde.
Renathe-Johanne Wågenes, prosjektleder Gravminner i Norge
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MULTI MEDIAGRUPPEN / SKANNERGRUPPE
Gruppen har hatt jevnlige møter i 2008, og gruppens arbeid har i hovedsaken vært
knyttet til
* ”hvordan lage en slektsbok”
* Scanning av tekst og bilder

BRUKERGRUPPER FOR:
1. Brother`s Keeper
Gruppen har holdt 7 møter i 2008 hvor tilslutningen har vært rundt 6 – 10 medlemmer
pr kveld.
2. Embla
Gruppen har hatt ….. møter i 2008

LOKALGRUPPER:
Det har vært laber aktivitet i Kvinnherad lokalgruppe i 2008.
Dette skyldes at primus motor, Hans Ordin Østebø, har prioritert utdannelse i 2008.
Styret regner med at Lokalgruppen kommer aktivt tilbake i 2009.

◊◊◊◊◊

Styrets konklusjon for året 2008.
Styret i DIS-Hordaland kan se tilbake på 2008 som et aktivt og godt arbeidsår.
Medlemstall / Medlemsmøter:
DIS-Hordaland har i 2008 hatt sammen medlemsantallet som i 2007.
Styret håper på en økning i 2009.
Fremmøte av medlemmer på våre medlemsmøter i 2008 har vært stabil.
Dugnadsarbeid:
Alt arbeid i regi av DIS-Hordaland gjennomføres som frivillig arbeid.
DIS-Hordaland har mange dyktige medlemmer som er villig til å hjelpe til når laget skal
gjennomføre ulike arrangementer.
Styret tenker her spesielt på arrangementer som slektsforskerdagen.
I tillegg utfører foreningens medlemmer et stort dugnadsarbeid på de tidskrevende og
viktige arbeidene med kilderegistrering og gravminneregistrering.
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Dette arbeidet medfører at alle som jobber med slektsgransking får digitaliserte og
søkbare WEB-sider, som gjør vår ”hobby” noe lettere.
Styret er også glad for at aktiviteten knyttet til de ulike aktivitetsgruppene er stabil.
Økonomi:
Lagets økonomi er tilfredsstillende. Styret føler at det har handlefrihet til å iverksette
nødvendige tiltak som bestemmes.
Arbeid i 2009:
Styret ser fram til et nytt arbeidsår, og håper at aktiviteten og interessen blant våre
medlemmer vil være på samme høye nivå i 2009 som i 2008.
Nøl heller ikke med å ta kontakt med styrets medlemmer.
Vi setter pris på gode innspill og gode idèer

Bergen, den 18.02. 2009

Jarle Hannisdal

Renate Solli

Arne Jarlind

Beate Lassen

Johan L Kvamme

Per Aase Andresen

Hege Eknes
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