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Året 2010, som er det 19. året i DIS-Hordaland sin historie, vil gå inn i historien som et
aktivt arbeidsår for foreningens styre.
Aktivitetsnivået i DIS-Hordaland har vært bra, med stor oppslutning fra medlemmene til de
ulike arrangementene i DIS-Hordalands regi.
Foreningens forskjellige aktiviteter, som:






Kilderegistrering,
Gravstedsregistering
Skannergruppen
Brother`s Keepers brukergruppe, og
Embla sin brukergruppe,

har også i 2010 hatt god oppslutning fra medlemmene.

MEDLEMMER
Det er registrert 570 medlemmer pr. 31.12.2010. Medlemstallet har gått noe ned fra 2009.
Nedgangen i antallet skyldes omlegging av og opprydding i medlemsregisteret hos DISNorge.

STYREMØTER
Det har vært avholdt 11 styremøter i 2010, hvor tema som møter, arrangementer, innkjøp,
organisasjonssaker, er tatt opp. Ni av styremøtene er avholdt etter årsmøtet 17.2.2010.

MEDLEMSMØTER
Det har vært avholdt følgende medlemsmøter/medlemsturer
20.1.2010

Medlemsmøte. Slektsdrøs.

17.2.2010

Årsmøte

17.3.2010

Medlemsmøte. Slektsdrøs med foredrag om
lite kjente kilder på nettet, samt Bergis.

21.4.2010

Medlemsmøte. Foredrag om bruk av OCR
programmet ABBYY FineReader Professional.

19.5.2010

Medlemsmøte. Foredrag om DIS-treff og
kilder i DIS.

19.6.2010

Medlemstur. Vandring på Bryggen, med
påfølgende foredrag om Pûtter-familien.

Edvard Rieber Mohn
Lasse Bjørkhaug

25.8.2010

Medlemsmøte. OCR-erfaring og ABBYY.

Leder

Ihht vedtektene

Leder
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15.9.2010

Medlemsmøte. Vi knekker slektsnøtter for
hverandre og i fellesskap.

Nøtteaften

20.10.2010 Medlemsmøte. Nøtteknekking for hverandre i
kildene.

Nøtteaften

17.11.2010 Medlemsmøte. Foredrag om bildesamlingen
på Universitetet i Bergen.

Foredragsholder
Solveig Greve

15.12.2010 Julemøte med foredrag om Statsarkivet i
Hordaland, og om bruk av IT, samt om
Digitalarkivets mangslungne historie.

Foredragsholder
Yngve Nedrebø

MEDLEMSTUR
Lørdag 19. juni var det vandring på Bryggen med guide Lasse Bjørkhaug. Han holdt også
foredrag om restaureringen av Fiskebutikken på Bryggen. Deretter fikk medlemmene et
foredrag av Edvard Rieber Mohn om Pûtter-slekten. Det hele var satt sammen av
nestleder Per Aase Andresen, stor takk til han. Været var godt, og derfor godt oppmøte,
ca. 25 medlemmer.

SLEKTSFORSKERDAGEN
Slektsforskerdagen ble arrangert lørdag 30.10.2010 på Bergen Offentlige Bibliotek, filial
Loddefjord, Iskanten. Aktivitet og interesse preget også årets slektsforskerdag, slik som
tidligere år, ca. 40 personer var innom arrangementet. Og de som tok kontakt med DISHordaland, hadde forberedt seg godt.
Tema dette året var: Folk på flyttefot.
Foredrag ble holdt av leder Tore Johan Mehl som holdt innføring i søking på nettet, og
Jarle Hannisdal som foredro om lite brukte kilder på nettet.

INVESTERINGER
DIS-Hordaland har i 2010 ikke investert i materiell.

KURSVIRKSOMHET
Det er ikke arrangert kurs i regi av DIS-Hordaland i 2010.
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ANDRE ARRANGEMENTER
Årsmøtet 2010 i DIS-Norge ble arrangert på Gardermoen helgen 24. – 25.4.2010.
DIS-Hordaland var representert med leder Tore Johan Mehl og nestleder Per Aase
Andresen.
Amatørkulturdagen i Bergen ble arrangert lørdag 11.9.2010 i Grieg-hallen, der styret og
medlemmer som ønsket å bidra, deltok med stand og individuell slektsforskerhjelp til de
som møtte opp. Renathe-Johanne Wågenes holdt et flott foredrag om de ulike historiske
kilder i slektsforskningen.
Landåsdagen ble arrangert lørdag 25.9.2010 på Ulriken Bydelssenter, der styret og
medlemmer som ønsket å bidra, deltok med stand og individuell slektsforskerhjelp til de
som møtte opp.
Lederkonferansen i DIS-Norge ble arrangert helgen 6. – 7.11.2010.
Leder i DIS-Hordaland, Tore Johan Mehl, og styremedlem i DIS-Norge, Jarle Hannisdal,
deltok på samlingen. Tema i år var blant annet kommunikasjonsstrategi og
organisasjonsstruktur i DIS-Norge.

FOREDRAG I ANDRE FORENINGER
Det er ikke holdt foredrag i andre foreninger i DIS-Hordalands regi i 2010.

BIBLIOTEKET
Vi har i løpet av 2010 kjøpt inn følgende bøker:
 Åsane 4
 Radøy
 Pûtter-slekten av Rieber Mohn
 DIS Jubileumshefte
 Lag Slektsbok
Bøker i biblioteket kan fritt lånes av medlemmene. Ta kontakt med styret for utlån.
Styret vil også minne om at der er utlånt bøker som ikke er registret tilbakelevert.

KILDEREGISTRERING
Følgende er utlagt på Digitalarkivet hos Arkivverket, i 2010:
 Stemmerettsmanntallet i Bergen 1934, lagt ut i november,
 Konfirmasjoner i Askøy prestegjeld, Hordaland, 1926 – 1930, utført av Arne Jarlind,
 Skattemanntall fra Helgeland 1691 – 1696, utført av Renathe-Johanne Wågenes,
 Consumption og Folkeskatten 1691 – 1696, utført av Renathe-Johanne Wågenes,
 Kopp-, eldstad- og renteskatt for Helgeland fogderi 1711 – Brønnøy, Rødøy og
Alstadhaug prestegjeld, utført av Renathe-Johanne Wågenes.
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DIS-Hordland har med Stemmerettsmantallet for 1934 fått et eget pensjonatrom på
Digitalarkivet.

GRAVMINNEREGISTRERING
Gravminner i Hordaland 2010
Totalt kirkegårder i fylket: 258
Ferdig registrert: 242
Under registrering: 6
Ikke registrert: 10
Ikke fotografert (men registrert): 13
Det er registrert minnesmerker i 30 kommuner
Antall personer i databasen: 224 270
Detaljer fra hver enkelt kommune kan man finne ved å sjekke på Gravminner.
Kirkeverger som har bidratt med databaser
Bergen (bare noe er kommet på nett), 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.
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 enda.
Plan videre
Oppdatere Bergen kommune med nye bilder. Det ble holdt en samling på Kronstad
Hovedgård våren 2010, men dessverre har vi ikke fått folk til å ta bilder i Bergen.
Vi har også problem med å få ut listene fra kirkevergen i Bergen. Gjennomgang av listene
og sammenslåing med tidligere data er svært tidkrevende. Dessverre er derfor bare noen
få kirkegårder på nett. Når resten kommer er svært usikkert.
Som nåværende gravminnekoordinator har jeg bedt styret om å finne erstatter for
oppgaven, da også jeg har ansvaret for Gravminner i Norge nasjonalt.
Vi ønsker hjelp til fotografering i løpet av våren/sommeren. Kan du å bidra, send en mail til
gravreg@ho.disnorge.no
Totalt i Gravminner i Norge pr. 16.01.10
Søk: 28 648 617 (siden 25. august 2005)
Personer: 1 978 968
Bilder: 824 483
Totalt i Gravminner i Norge pr. 08.01.11
Søk: 38 832 260 (siden 25. august 2005)
Personer: 2 152 245
Bilder: 987 674
Renathe-Johanne Wågenes, prosjektleder Gravminner i Norge
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MULTIMEDIA OG SCANNING
Det har vært noe aktivitet rundt Lag Slektsbok i 2010, men ellers ikke noen aktivitet i år.
En liten gruppe har arbeidet med OCR og ABBYY i forbindelse med 1934stemmerettsmanntallet i Bergen. Meget vellykket prosjekt. Styret ser etter flere
muligheter til å bruke OCR, og tar gjerne imot forslag.

BRUKERGRUPPER
Brother`s Keeper
Gruppen har hatt ett møte i måneden, dvs. 3 møter i vår og 4 møter i høst. Det har vært
stabilt oppmøte fra 6 – 12 medlemmer.
Embla
Denne gruppen har også god stabilitet, med oppmøte av 10 – 12 medlemmer. Unntak var
en kveld med hele 40 medlemmer.

LOKALGRUPPER
Det er avholdt 4 møter i Kvinnherad lokalgruppe i 2010, alle på Biblioteket på Husnes.
Tema har vært nybegynnerkveld, om slektsprogram, hvordan registrere navn i program og
håndtering av kilder, og siste kveld Kvinnherad lokalhistorie.
Hans Ordin Østebø har vært primus motor som i tidligere år.

HEDERSPRISEN DIS-Bjørn
Prisen ble på DIS-Norges årsmøte 25.4.2010 på Gardermoen, tildelt vår mangeårige leder
Jarle Hannisdal. Han fikk hedersprisen for sitt engasjement i Gravminner i Norge med
over 100.000 avfotograferte gravminner. Han startet også opp multimediagruppen i DISHordaland, som senere utviklet seg til å bli drivkraften bak boken ”Lag slektsbok”.

GRASROTANDELEN
DIS-Hordaland er registrert i Frivillighetsregisteret i Mo i Rana, og har da muligheten til å
motta Grasrotmidler fra Norsk Tipping. I 2010 mottok DIS-Hordaland 3.424,- kroner fra
Norsk Tipping.
Organisasjonsnummer er 994 869 442. Bruk muligheten til å støtte laget.

MEDLEMSTILBUD
I forbindelse med OCR-registrering av kilder ble det inngått avtale med ABBYY Europe for
engangskjøp av lisenser av ABBYY FineReader Professional til en sterkt redusert pris for
DIS-Hordaland sine medlemmer. 28 medlemmer takket ja til dette tilbudet.
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◊◊◊◊◊

Styrets konklusjon for året 2010
Styret i DIS-Hordaland kan se tilbake på 2010 som et aktivt og godt arbeidsår.
Medlemstall / Medlemsmøter
DIS-Hordaland har i 2010 hatt noe lavere medlemsantall enn i 2009. Dette skyldes
omlegging av system og opprydding i medlemsregisteret hos DIS-Norge.
Styret håper på økning i medlemmer i 2011.
Fremmøte av medlemmer på våre medlemsmøter i 2010 har vært stabilt, og med gledelig
stort oppmøte på de kvelder vi har hatt knekking av slektsnøtter.
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.
I tillegg utfører foreningens medlemmer et stort dugnadsarbeid på det tidkrevende og
viktige arbeid med kilderegistrering og gravminneregistrering.
Dette arbeidet vil medføre at alle som jobber med slektsgransking, etter hvert får
digitaliserte og søkbare WEB-sider, 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. 20-års jubileumet vil bli et vesentlig finansielt
løft i 2011.
Arbeid i 2011
Styret ser fram til et nytt arbeidsår, og håper at aktiviteten og interessen blant våre
medlemmer vil være på samme høye nivå i 2011 som i 2010.
DIS-Hordaland har 20-års jubileum i 2011. Laget er også det første lokallaget i DISNorge, så vi har mange grunner til å feire. Det skal etableres egen komité som får i
oppdrag å arrangere helgen 23. – 25. september.
DIS-Hordaland har også satt i gang arbeidet med å bygge nye Web-sider.
Nøl ikke med å ta kontakt med styrets medlemmer. Vi setter pris på alle innspill, forslag
og gode idéer!

Bergen, 16.2.2011
Tore Johan Mehl

Per Aase Andresen

Jarle Hannisdal

Johan Ludvig Kvamme

Greta Voigt Nesbø

Jane Karin Nessa

Bjørn S. Horn
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