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Året 2009, som er det 18. året i DIS-Hordaland sin historie, vil gå inn i historien som et relativt rolig arbeidsår for
foreningens styre.
Aktiviteten i DIS-Hordaland har vært bra, med stor oppslutning fra medlemmene til de ulike arrangementene i DISHordalands regi.
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Foreningens aktivitetsutvalg:






Kilderegistrering
Gravstedsregistering
Skannergruppen
Brother`s Keeper sin brukergruppe
Embla sin brukergruppe

Gruppene har også i 2009 vært aktive, med stor oppslutning blant medlemmene til de ulike gruppemøtene.

MEDLEMMER
Det er registrert 653 medlemmer hvorav 646 betalende medlemmer pr. 2.2.2010.
Fordelt på 199 kvinner og 454 menn.
Medlemstallet har gått opp i forhold til 2008 som hadde 619 betalende medlemmer.

STYREMØTER
Det har vært avholdt åtte styremøter i 2009, hvor blant annet tema som møter, kurs, innkjøp og organisasjonssaker,
er tatt opp. Syv av styremøtene er avholdt etter årsmøtet i 2009.

MEDLEMSMØTER
Det har vært avholdt følgende medlemsmøter / medlemsturer i 2009:
Dato

Tema

Foredragsholder

21.01.2009

Brukermøte

Slektsdrøs

18.02.2009

Årsmøte

Ihht. vedtektene

18.03.2009

Brukermøte med visning av diverse lenker og sider av
slektsinteresse.

Slektsdrøs

15.04.2009

Brukermøte

Slektsdrøs

20.05.2009

Brukermøte med gjennomgang av boken ”Lag slektsbok”.

Slektsdrøs

01.06.2009

Medlemstur til Austevoll med D/S ”Granvin”.

I samarbeid med Åsane
Historielag

19.08.2009

Brukermøte

Slektsdrøs

16.09.2009

Brukermøte

Slektsdrøs

21.10.2009

Brukermøte med foredrag om hvordan lage fortellinger og
bilder i formatet Digitalt Fortalt.

Slektsdrøs

18.11.2009

Foredrag om Bergensbanen i anledning jubileet i 2009:
”Bergensbanen – i fortid, nåtid og fremtid”.

Kjartan Rødland

16.12.2009

Julemøte, med foredrag om DNA og Genographic Project fra
National Geographic.

Terje Meyer Nilsen
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MEDLEMSTUR
Mandag 1. juni, 2. Pinsedag, var det heldagstur til Austevoll med D/S ”Granvin”. Som i 2007 og 2008 dro vi på tur
sammen med Åsane Historielag.
Turen i 2009 var litt av et arrangement, da også de andre fjordabåtene D/S ”Oster”, M/S ”Midthordland” og M/S
”Bruvik”, gikk fra Bryggen i Bergen til Storebø i Austevoll denne dagen.
Underveis anløp båtene forskjellige steder. På Storebø var det folkeliv, marked, underholdning, konsert i kirken,
omvisning om bord i havfiskebåter ved kai, og utflukt med guide til museet Hufthamartunet.
Fra DIS-Hordaland var 30 medlemmer med på turen.

SLEKTSFORSKERDAGEN
Slektsforskerdagen 2009 ble arrangert lørdag den 31.10. på Bergen Hovedbibliotek.
Aktivitet og interesse preget også årets slektsforskerdag, slik som tidligere år.
Tema dette året var Familieminner. Og det var bokslipp og omtale av ”Lag slektsbok”.
Vi fikk benytte bibliotekets foredragssal i 2. etasje til foredrag, samt et areal i den lokalhistoriske avdeling i det åpne
bibliotekarealet. Biblioteket hadde stilt sine internettuttak til vår disposisjon, og vi fikk vist søkemulighetene som er
på nettet.
Videre har jo dette biblioteket mye litteratur i form av slektsbøker og historiebøker fra hele landet, for ikke å snakke
om hele verden.
Foredragsholderne var:


Arne Langeland som foredro om ”Fra bilde til digitale familieminner”,



Lise Haaland informerte om hva biblioteket kan bidra med for en slektsforsker, for eksempel telefonkataloger
tilbake til 1920-tallet,



Jarle Hannisdal presenterte Freemind, som er et nedlastbart program som man kan bruke til å lage tankekart
med. Tittel på foredraget hans var ”Tankekart, en innfallsvinkel til å skrive slektsbok”.

Et av dagens store begivenheter var DIS-Norges bok ”Lag slektsbok”. Denne ble godt mottatt og godt solgt.
Det var ca. 45 tilhørere på hvert av foredragene, og vi kan med glede informere at av disse var ca. 40% nye ansikter.
Konklusjonen er at både DIS-Hordaland og Lise Haaland, leder ved Lokalhistorisk avdeling på Bergen Hovedbibliotek,
var godt fornøyde 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 2009 investert i 1 stk. lerret og kanon.
Lerret og kanon ble første gang brukt i forbindelse med Slektsforskerdagen.

KURSVIRKSOMHET
Det er ikke arrangert kurs i regi av DIS-Hordaland i 2009.
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ANDRE ARRANGEMENTER
Det ble ikke avholdt årsmøte i 2009 i DIS-Norges regi.
Tillitsmannskonferanse i DIS-Norge ble arrangert 18. - 19. april 2009. Leder Jarle Hannisdal, nestleder Per Aase
Andresen og gravminnekoordinator Renathe-Johanne Wågenes, deltok på konferansen.
Det ble avholdt ledersamling i DIS-Norge 7. - 8. november 2009. Leder Jarle Hannisdal deltok.

FOREDRAG I ANDRE FORENINGER
Leder har avholdt foredrag for Senioruniversitetet, ”Senior Surf”, om slektsgranskning.

BIBLIOTEKET
Vi har i løpet av 2009 kjøpt inn følgende bøker:




Åsane Historie, Åsane i fortid og nåtid, bind 3
Lindås bind 4, og
Boken ”Lag slektsbok”.

Bøker i biblioteket kan fritt lånes av medlemmene. Ta kontakt med styret for utlån.

KILDEREGISTRERING
Følgende er registrert :


Renathe-Johanne Wågenes har levert 14 databaser til digitalarkivet og
13 databaser som ligger på Dis-Hordalands hjemmeside.

Følgende er under utarbeidelse:




Per Aase Andresen arbeider med konfirmerte i Laksevåg 1879 – 1882
Per Aase Andresen arbeider også med krigsminnesmerker på Laksevåg
Arne Jarlind arbeider med konfirmanter på Askøy i perioden 1900 – 1910.

GRAVMINNEREGISTRERING
Gravminner i Norge 2009
2009 var også et godt år for 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.
Totalt antall kirkegårder i fylket: 255
Ferdig registrert: 222
Under registrering: 16
Ikke registrert: 17
Ikke fotografert: 35
Det er registrert minnesmerker i 30 kommuner.
Antall personer i databasen: 218 867
Detaljer fra hver enkelt kommune kan du finne ved å sjekke på Gravminner.
Kirkeverger som har bidratt med databaser: Bergen (hvorav noe er kommet ut på internett), Austevoll (fått det lille
de har), Bømlo, Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Kvinnherad, Meland, Odda, Os, Osterøy, Radøy, Samnanger, Stord,
Sund, Sveio, Tysnes, Ullensvang, Vaksdal, Voss, Øygarden.
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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.
Plan videre: Oppdatere Bergen kommune med nye bilder. Vi planlegger en samling på Kronstad Hovedgård våren
2010 for alle de som bidrar i prosjektet.
Vi fikk 5000,- kroner fra Kulturminneåret 2009 til gravminne-fotografering. I utgangspunktet er dette et
dugnadsprosjekt hvor vi ikke dekker utgifter. Men vi ser at det kan være vanskelig å skaffe fotografer til enkelte
områder i fylket. Så for å sikre oss at vi får inn bilder også fra disse kirkegårdene, sendte vi ut fotografer som fikk
dekket reiseutgiftene.
Følgende kommuner ble besøkt i 2009: Eidfjord, Etne, Ullensvang og Modalen.
Vi ønsker hjelp til fotografering i løpet av våren/sommeren. Kan du bidra, send en mail til gravreg@ho.disnorge.no

Totalt i Gravminner i Norge pr 22.01.2009
Søk: 18 085 905 (siden 25. august 2005)
Personer: 1 808 843
Bilder: 668 846
Totalt i Gravminner i Norge pr 16.01.2010
Søk: 28 648 617 (siden 25. august 2005)
Personer: 1 978 968
Bilder: 824 483
Renathe-Johanne Wågenes, prosjektleder Gravminner i Norge

MULTIMEDIAGRUPPEN / SKANNERGRUPPE
Gruppen har hatt jevnlige møter i 2009. Mange medlemmer har vært meget aktive med å lage boken ”Lag slektsbok”.
En stor takk til dem!

BRUKERGRUPPER


Brother`s Keeper
Gruppen har holdt 7 møter i 2009 hvor tilslutningen har vært rundt 6 – 10 medlemmer pr. kveld.



Embla
Gruppen har hatt 9 møter i 2009, tilslutningen har vært høy med 15 – 25 medlemmer pr. kveld.

LOKALGRUPPER
DIS-Hordaland-Kvinnherad
Det har i 2009 vært laber aktivitet i Kvinnherad Lokalgruppe.
Dette skyldes at primus motor, Hans Ordin Østebø, har prioritert utdannelse også i 2009.
I oktober deltok Hans Ordin Østebø som foreleser på en slektsgransker kveld på Fusa bibliotek i Eikelandsosen.
Arrangementet var organisert av Fusa bibliotek. Tema var grunnleggende om slektsgransking og en presentasjon av
ulike nettresurser for slektsgranskere.
Styret ser imidlertid at Lokalgruppen kommer aktivt tilbake i 2010, møteplan er lagt ut på våre nettsider.
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GRASROTANDELEN
DIS-Hordaland er nå registrert i Frivillighetsregisteret i Mo i Rana, og har da muligheten til å motta Grasrotmidler fra
Norsk Tipping.
Organisasjonsnummer er 994 869 442. Bruk muligheten til å støtte laget.
STYRETS KONKLUSJON FOR ÅRET 2009
Styret i DIS-Hordaland kan se tilbake på 2009 som et rolig men godt arbeidsår, og med god økonomi.
Medlemstall / Medlemsmøter
DIS-Hordaland har i 2009 hatt litt høyere medlemsantall enn i 2008. Styret håper på en fortsatt økning i 2010.
Fremmøte av medlemmer på våre medlemsmøter i 2009, har vært stabilt.
Dugnadsarbeid
Alt arbeid i regi av DIS-Hordaland gjennomføres som frivillig arbeid.
DIS-Hordaland har mange dyktige medlemmer som er villige 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 det tidkrevende og viktige arbeide med
kilderegistrering og gravminneregistrering.
Dette arbeide vil medføre at alle som jobber med slektsgransking etter hvert får digitaliserte og søkbare WEB-sider,
noe som gjør vår ”hobby” lettere.
Styret er også glad for at aktivitetsnivå knyttet til de ulike arbeidsgrupper, er stabilt.
Økonomi
Lagets økonomi er tilfredsstillende. Styret føler at det har handlefrihet til å iverksette nødvendige tiltak som måtte
bestemmes.

Arbeid i 2010
Styret ser fram til et nytt arbeidsår, og håper at aktiviteten og interessen blant våre medlemmer vil være på samme
høye nivå i 2010 som i 2009.
Nøl heller ikke med å ta kontakt med styrets medlemmer.
Vi setter stor pris på gode innspill og gode idèer!

Bergen, den 17.02.2010

Jarle Hannisdal

Hege Christin Eknes

Per Aase Andresen

Tore Johan Mehl

Johan L Kvamme

Jane Karin Nessa

Aage Takvam
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