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Verksamhetsplanen utgår från dokumentet ”DIS Policy”, som senast reviderats av styrelsen i februari 

2010, och som i sin tur är baserad på föreningens stadgar. 

 

Enligt Dis stadgar ska verksamhetsplanen framläggas varje årsmöte för de närmaste två verksamhets-

åren. Vid årsmötet 2011 sträcker sig alltså den aktuella perioden till och med december 2012. För 

varje punkt i policyn (fetstil) anges i verksamhetsplanen vad som konkret ska göras under den aktuella 

perioden. 

 

1. Allmänt 

A. följa utvecklingen inom data och teknik med tillämpning på släktforskning 

 Utförs löpande av verksamhetsledare, styrelseledamöter och övriga funktionärer. 

 

B. aktivt medverka i utformning av normer för etik och kvalitet inom släktforskarrörelsen, samt 

informera om gällande lagstiftning kring sekretess, upphovsrätt och integritet 

 Fördjupade råd och anvisningar på detta område formuleras som vägledning för 

webbpublicering och för användning av Disbyt 

 Ta fram kvalitetsriktlinjer för dataregistrering samt publicering generellt 

 

C. vara kontakt- och remissorgan mot myndigheter m fl i data- och teknikfrågor. 

 Bevaka forskningsmöjligheter i den datoriserade folkbokföringen för tiden efter 1991. 

 Bevaka forskningsanpassade sekretessregler för kyrkoböcker och andra källor. 

 Bevaka att släktforskare har goda möjligheter till tillgång till annat källmaterial 

 

D. marknadsföra föreningen, dess idéer och tjänster till medlemmar och allmänhet 

 Ta fram en marknadsföringsplan 

 Göra en översyn av våra broschyrer och övrigt PR-material 

 Delta i utställningar vid släktforskardagar och liknande arrangemang inom Dis 

verksamhetsområde såväl inom och utom landet  

 

E. samverka med kommersiella aktörer inom områden med gemensamt intresse, exempelvis 

framtagande av databaser med innehåll av släktforskarintresse 

 Fortsätta skapa samverkansavtal med olika aktörer 

 

F. utge tidskrifter riktade främst till medlemmar 

 Publicera papperstidningen Diskulogen med fyra nummer per år. 

 Publicera pdf-tidningen "Rooted in Sweden" med två nummer per år. 

 

G. utveckla och underhålla hemsida och andra tjänster på Internet 

 Vidareutveckla och underhålla hemsida för Dis med strukturerad information  

 Undersöka möjligheter till nya funktioner och tjänster 

 

H. driva egna och finnas aktivt närvarande i olika sociala media 

 Underhålla och driva Dis Forum 

 Upprätta plan för vilka sociala media som vi ska finnas närvarande i  
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2. Teknik 

A. utveckla och tillhandahålla datorprogram och Internet-tjänster för användning inom 

släktforskning utformade efter medlemmarnas önskemål 

 Underhålla och vidareutveckla släktprogrammet Disgen genom nya funktioner och 

kringverktyg i form av tilläggsprogram 

 Undersöka möjlighet till webbaserat släktprogram Disweb 

 

B. inventera befintliga hjälpmedel och verktyg, utforma metoder för teknikanvändning och sprida 

kännedom om dessa till medlemmarna 

 Undersöka möjlighet till marknadsöversikt för släktforskare, exempelvis undersöka 

vilka program som kan samverka med Disgen och lämpliga släktprogram för 

mobiltelefoner 

 

C. utveckla och tillhandahålla databaser med släktforskningstillämpning 

 Vidareutveckla webbfunktionen Dispos för att länka till källorna hos alla webbaserade 

källeverantörer 

 

3. Register och databaser 

A. understödja generalinventering av befintliga databaser och register, innehållande för 

släktforskare intressanta uppgifter 

 Uppdatera de registerreferenser som finns på hemsidan och i Dispos 

 

B. verka för att möjligheterna till åtkomst ur olika databaser förenklas och förbättras, samt att de 

utformas med hänsyn till användning för släktforskning 

 Särskilt aktuellt beträffande den nya folkbokföringen, jfr punkt 1C ovan 

 

C. medverka till rekommendationer om vilka uppgifter som bör tas med vid registrering av 

kyrkböcker och andra arkivalier samt riktlinjer för upprättande av register – särskilt person- 

och ortregister 

 Aktualiseras vid behov inom Släktforskarförbundet 

 

D. medverka till upprättande av gemensamma ingångar till skilda databaser 

 Samla in referenser till utomstående databaser och publicera dessa i Disbyt alternativt 

Dispos, exempelvis referenser till födelseregister inom ramen för projekt SPÅR – Sveriges 

personregister genom århundradena 

 

4. Kontakt mellan släktforskare 

A. upprätthålla kontakt med andra släktforskarföreningar samt underlätta samarbete mellan dessa 

inom data och teknik 

 Utveckla samverkan med andra släktforskarföreningar 

 Kontaktpersoner utses för att stärka samarbete med andra föreningar på riksnivå 

 Delta i Släktforskarförbundets stämmor, styrelsekonferenser m m 

 Skapa kontakt med hembygdsrörelsen och andra folkrörelser 

 

B. utveckla och tillhandahålla databas för underlättande av forskarkontakt, och insamla material 

till denna 
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 Driva och vidareutveckla släktdatabasen Disbyt i samverkan med motsvarande system 

i övriga nordiska länder 

 

C. upprätthålla fadderverksamhet för medlemmarna som stöd i data-, teknik- och 

släktforskningsfrågor 

 Fortsatt fadderverksamhet med inriktning på såväl Disgen som andra släktprogram 

 

D. erbjuda säkerhetsförvaring av datalagrat släktforskarmaterial med möjlighet till framtida 

forskning enligt inlämnarnas villkor 

 Driva Dis Arkiv genom fortsatt insamling av material och arkivvård, för att bibehålla 

framtida tillgänglighet 

 Referenser till avlidna medlemmars material tillgängliggörs via Disbyt 

 

E. bidra till publicering av släktforskningsresultat 

 Undersök möjlighet att publicera en lathund med råd och tips 

 

5. Utbildning 

A. tillhandahålla material för, och arrangera kurser, om släktforskning med hjälp av dator 

 Undersöka möjlighet att skapa webbaserade utbildningar 

 Anordna fördjupad utbildning i bl a Disgen för faddrar och kursledare i Dis och 

regionföreningarna 

 

B. utbilda funktionärer inom Dis-organisationen 

 Arrangera årlig träff med faddrar och övriga Dis-funktionärer 

 Bedriva behovsbaserad utbildning för funktionärer 

 

 


