
Meddelelse

Dato: 20. mai 2014

Til: Generalautoriteter og følgende ledere utenfor 
USA og Canada: Områdesyttier; stavs- , 
misjons-  og distriktspresidenter; biskoper og 
grenspresidenter

Fra: Slektshistorisk avdeling og Avdelingen for Det vedvarende 
utdannelsesfond

Emne: Deling av slektshistorisk senter med stavens tjenester for 
selvhjulpenhet

For å kunne dekke medlemmenes økende behov for å ha tilgang til 
teknologi og ressurser knyttet til både slektshistorie og selvhjulpenhet, vil 
utstyr og plass i noen slektshistoriske sentre bli delt med Det vedvarende 
utdannelsesfond og Tjenester for selvhjulpenhet. Ved å samordne planene sine 
vil slektshistoriske sentre og sentrene for Det vedvarende utdannelsesfond 
og Tjenester for selvhjulpenhet henholdsvis (1) hjelpe medlemmer og andre 
å finne sin slekt og hjelpe medlemmer å sende inn sine slektsnavn for 
tempelordinanser, og (2) hjelpe medlemmer å få muligheter til utdannelse, 
finne arbeid eller bli selvstendig næringsdrivende.

Stavspresidentskap skulle koordinere bruken av disse sentrene i henhold 
til de vedlagte retningslinjene. For ytterligere informasjon, ta kontakt med 
områdets leder for slektshistorie eller selvhjulpenhet.

Oversettelse av Notice, 20 May 2014: Sharing of Family History  
Center Facilities with Stake Self- Reliance Services. Norwegian. 85212 170



Retningslinjer for deling av 
slektshistorisk senter med stavens 
tjenester for selvhjulpenhet
1. mai 2014

Følgende retningslinjer er lagt til tidligere fastsatte retningslinjer for slektshistoriske sentre.

 1. Mål: Både slektshistorie og tjenester for selvhjulpenhet vil arbeide sammen i harmoni for å 
oppfylle sine respektive mål.

 2. Ansvar: Lederen for slektshistorisk senter, under veiledning av prestedømmet, er først og fremst 
ansvarlig for driften av senteret og dets utstyr, i henhold til retningslinjene fra Slektshistorisk 
avdeling. Lederen skulle samarbeide med stavens selvhjulpenhetsspesialist for å sikre at behov 
i forbindelse med selvhjulpenhet også blir dekket.

 3. Åpningstider: Lederen for slektshistorisk senter og stavens selvhjulpenhetsspesialist, i samråd 
med prestedømsledere, vil i fellesskap avgjøre senterets åpningstider. Om nødvendig kan separate 
åpningstider fastsettes for hver funksjon, alltid i den hensikt å legge til rette for brukernes adgang 
til både slektshistorie-  og selvhjulpenhetsressurser.

 4. Bemanning: Høyrådsmedlemmet med ansvar for slektshistorie og stavens selvhjulpenhetskomité 
påser at bemanningsbehovene til begge senterfunksjonene blir dekket. Lederen for slektshistorisk 
senter og stavens selvhjulpenhetsspesialist vil koordinere tider og opplæring av bemanning. 
I noen tilfeller må kanskje bemanningen deles og gis opplæring så de kan dekke begge 
senterfunksjonenes behov.

 5. Deling av lokaler og utstyr: Tjenester for selvhjulpenhet vil ikke fortrenge slektshistorieaktivite-
ter, men vil dele det eksisterende slektshistoriske senterets plass, møbler og utstyr. Om nødvendig 
skulle anmodninger om nye lokaler eller nytt utstyr gjøres ved hjelp av etablerte fremgangsmåter 
ved slektshistorisk senter. Sentrene vil bruke godkjente datamaskiner og annet utstyr levert av 
Slektshistorisk avdeling, med støtte fra lokalitetsforvaltningen og stavens tekniske spesialist. 
Sentrene vil også bruke programvare og andre ressurser som er godkjent av Slektshistorisk 
avdeling og Avdelingen for Det vedvarende utdannelsesfond. Datamaskin-  og Internett- bruk i 
sentrene skulle følge retningslinjene i Håndbok 1: Stavspresidenter og biskoper (2010), 17.1.12 
og Håndbok 2: Kirkens administrasjon (2010), 21.1.22. Slektshistorisk senter og Tjenester for 
selvhjulpenhet vil dele likt på plikten til å ta vare på lokaler og utstyr.

 6. Unntak (Modellsentre for selvhjulpenhet): Noen slektshistoriske sentre vil dele plass med 
“modellsentre for selvhjulpenhet” som vil være åpne i 40 timer eller mer per uke. Disse sentrene 
kan trenge utvidede lokaler, større bemanning og mer utstyr til selvhjulpenhetsformål. Slikt 
tilleggsutstyr, levert av Avdelingen for Det vedvarende utdannelsesfond, vedlikeholdes og 
forvaltes av IT- avdelingen ved områdekontorene. Slike sentre vil trenge mer koordinering og 
kan kreve noen endringer i ansvarsoppgaver og drift.


