
Föreningen DIS verksamhetsberättelse 2010 
(föreningens 30:e verksamhetsår) 

 

Styrelsen har under året bestått av: 

 

Ordförande Daniel Berglund, Västra Frölunda, från 13 mars 

 Olof Cronberg, Växjö, till 13 mars 

Vice ordförande Eva Dahlberg, Jönköping, från 13 mars 

 Daniel Berglund, Västra Frölunda, till 13 mars 

Sekreterare Elisabet Leek, Sunhultsbrunn 

Kassör Bengt Karlsson, Linköping, till 1 september 

Övriga ledamöter: Bo Kleve, Linköping 

 Kjell Weber, Torslanda 

 Karl-Ingvar Ångström, Härnösand 

 Kjell-Åke Carlenäs, Linköping 

 Ulf Frykman, Linköping 

 Ingvar Sahlin, Göteborg, från 13 mars 

 Charlotte Börjesson, från 13 mars 

 Ingrid Böklin, Tjörnarp, till 13 mars 

 Eva Dahlberg, Jönköping, till 13 mars 

Revisorer Stig Aronsson, Löddeköpinge 

 Jan Lilliesköld, Sundsbruk 

 

Bengt Karlsson är anställd vid DIS kansli som kassör från och med 1 september, och har efter 

detta datum deltagit vid styrelsens möten, utan beslutsrätt, i egenskap av anställd. 

 

 

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden under året. Regionföreningarnas 

ordföranden har varit adjungerade till styrelsen. Föreningens årsmöte hölls den 13 mars på 

Valla folkhögskola i Linköping med föredrag av Lars Lundqvist, Riksantikvarieämbetet om 

"Historiska källor på Internet". 

 

I anslutning till årsmötet och funktionärshelgen firades föreningens 30 år med en 

jubileumsmiddag. En skrift som dokumenterar föreningens historia togs fram av Björn 

Johansson, "Släktforskning förr i tiden 1980-2010 - 30 år med DIS". 

 

Antalet medlemmar i föreningen uppgick vid verksamhetsårets slut till 27123, vilket innebär 

en ökning under året med ca 2374 medlemmar brutto och ca 742 netto. Ganska exakt hälften 

av medlemmarna är anslutna till någon av regionföreningarna, vilka under året erhållit 

ekonomiskt stöd från Dis för regional verksamhet. Regionföreningarnas verksamhet framgår 

av egna årsberättelser. 

 

Vid respektive avsnitt nedan ges referens till motsvarande punkt i verksamhetsplanen. 

 

(4D) Ca 60 Dis-faddrar – med inriktning på Disgen och några andra släktforskarprogram - har 

varit verksamma. Deras och övriga funktionärers insatser är en avgörande del av 

medlemsservicen. Faddrarnas organisation har under året utvecklats av föreningens 

supportansvarige Håkan René. Ett åttiotal Dis-funktionärer från hela landet deltog i en 

funktionärsträff 13-14 mars på Valla folkhögskola i Linköping. Ett 15-tal faddrar deltog i 

november vid ett organisations- och vidareutbildningsmöte i Mölndal. 



 

(Övrigt) Forskarstugan i Gamla Linköping drivs i samarbete med Östgöta Genealogiska 

Förening och har hållits öppen för medlemmar och andra besökare varje vardag, och 

dessutom genom Dis-Filbyters försorg på helger under sommarhalvåret samt torsdagkvällar 

under vinterhalvåret.  

 

(Övrigt) Dis deltog i augusti med utställningar vid årets Släktforskardagar i Örebro. Vid den 

årliga förbundsstämman representerades föreningen av fyra ombud. Dessutom deltog region- 

föreningarna med egna ombud. 

 

(Övrigt) I april deltog Dis vid Kartdagar 13-16 april i Jönköping i samarbete med 

Lantmäteriet. I september deltog Dis – med assistans av Dis-Väst - som utställare vid 

Bokmässan i Göteborg. I övrigt har Dis verksamhet presenterats vid ett flertal möten och 

kurser runt om i landet, i de flesta fall genom regionföreningarnas försorg. 

 

(Övrigt) Internationellt har föreningen varit representerad genom Olof Cronberg vid den 

nordiska samarbetskommittén Nordgens möte i Oslo den 25 april. 

Dis sponsrade och deltog i SwedGenTour 2010 med besök och föreläsningar i Worcester i 

Massachusetts, Philadelphia och Lanse i Pennsylvania vilket resulterade i ett 20-tal nya 

amerikanska medlemmar. 

Dis sponsrade och deltog, genom medlemmar i DIS-Väst, på Släktforskardagen på 

Riksarkivet i Oslo 30/10 2011. Norrmän visades där hur man kan hitta sina svenska rötter. 

 

(2A) Nästan 19500 av Dis nuvarande medlemmar har skaffat Disgen, inräknat ca 1200 

program som distribuerats till nya användare under året. I maj lanserades Disgen 8.2a som en 

gratis uppdatering till alla som köpt Disgen 8.2. Arbetet fortskrider nu med omstrukturering 

av den interna strukturen i Disgen för att skapa ett framtidssäkert program. 

Utvecklingsarbete pågår också för ett Internet-baserat släktforskarprogram. 

 

(4B) I databasen Disbyt för anbyte med dator deltar ca 6700 medlemmar med utdrag ur sina 

släktdatabaser, tillsammans ca 22,8 miljoner poster vid årets slut. Ca 50 % av alla personer 

födda i Sverige 1750 – 1900 är representerade i Disbyt-basen. Under året gjordes cirka 8,7 

miljoner sökningar. 

 

(2C) Med systemet Dispos för att hitta i källorna har runt 144 tusen sökningar gjorts under 

året. Dis har i samarbete Genline drivit vidare registreringsprojektet GIDx bl a i syfte att 

utveckla Dispos för sökning i husförhörslängder på gårdsnivå. Ca 300 medlemmar har hittills 

deltagit i registreringen, och runt 1500 församlingar har blivit klara. Dispos har under året 

utvidgats till att kunna länka även till Arkiv Digitals och SVARs material. Dispos fick extra 

belysning i decembernumret av Diskulogen för att öka användningen av denna ganska 

underskattade Dis-resurs. 

 

(4E) Dis Arkiv, för framtida bevarande av medlemmars släktdata, innehöll vid årets slut 

uppgifter från 231 medlemmar. Av dessa har referenser till totalt 14 inlämnares material lagts 

i Disbyt, på begäran eller på grund av dödsfall. 

 

(4C) Föreningen har även detta år hållit Centrala Soldatregistret tillgängligt och sökbart på 

Internet. 

 

(4C) Ny hemsida för DIS lanserades i oktober. Den nya hemsidan baseras på det fria CMS-



systemet Joomla. Samtidigt lanserades en ersättare för gamla DIS Forum, det s.k. nya DIS 

forum. I samband med detta har vi börjat flytta från webhotell till hyrda virtuella servrar. 

 

(5A) För att förbättra möjligheterna till utbildning har Dis från DIS-Bergslagen och från 

Bengt Kjöllerström inköpt rätt att använda deras respektive kursmaterial för Disgen vid Dis-

utbildningar. 

  

(Övrigt) Medlemstidningen Diskulogen med Släktforskarnytt har under året utkommit med 

fyra nummer. PDF-tidningen för engelskspråkiga medlemmar, Rooted in Sweden, har 

utkommit med två nummer under året. 

 

(Övrigt) Dis har samarbetsavtal med ArkivDigital och Genline. Dis har under året sålt alla 

aktier (30000) i Genline Holding AB, som i juli köptes av Ancestry. Dis äger vid årsskiftet 

2010/2011 20000 aktier i Arkiv Digital AB. 

 

Ragnhild Bergström och Susanne Enkel (till och med oktober) har tjänstgjort på Dis kansli. 

Kassör Bengt Karlsson anställdes den 1 september som ett led i en omorganisation vid 

kansliet för att stärka dess ekonomifunktion. Beträffande ekonomiska förhållanden hänvisas 

till styrelsens förvaltningsberättelse.  

 

Styrelsen. 

 


