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Styrelsen har under året bestått av: 

 

Ordförande: Daniel Berglund, Västra Frölunda 

Vice ordförande: Eva Dahlberg, Jönköping 

Sekreterare: Elisabet Leek, Sunhultsbrunn 

Övriga ledamöter: Bo Kleve, Linköping 

 Karl-Ingvar Ångström, Härnösand 

 Ulf Frykman, Linköping 

 Charlotte Börjesson, Västra Frölunda 

 Josefine Nilson, Huskvarna 

 Kjell Croné, Göteborg 

 Marianne Strömberg, Handen 

 Staffan Knös, Ronneby, från 10 mars 

 

Revisorer: Dag Köllerström, Forserum 

 Jan Lilliesköld, Sundsbruk 

 

Marianne Strömberg har varit ekonomiansvarig i styrelsen. 

Vår kassör Bengt Karlsson har deltagit vid styrelsens möten, utan beslutsrätt, i egenskap av 

anställd.   

 

Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden under året, varav två via email och två 

via telefon (Skype). Regionföreningarnas ordföranden har varit adjungerade till styrelsen. 

 

Föreningens årsmöte hölls den 10 mars i församlingshemmet i Staffanstorp, Skåne, med 

Gunnar Wenngren som mötesordförande. Årsmötesföredraget hölls av Cecilia Hägerhäll, 

Lunds Universitet, med titeln " Livets träd på riktigt - om släktskap från molekyler till 

människa". 

 

Antalet medlemmar i föreningen uppgick vid verksamhetsårets slut till 26389, vilket innebär 

en ökning under året med 1660 medlemmar brutto och en minskning med 545 netto. Något 

mer än 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 för 

2012. 

 

(4D) Föreningens supportansvarige Håkan René har under året ansvarat för 

fadderorganisationen. 61 Dis-faddrar – med inriktning på Disgen, MinSläkt och några andra 

släktforskarprogram - har varit verksamma. Deras och övriga funktionärers insatser är en 
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avgörande del av medlemsservicen. Många av våra medlemmar har liten datorvana. Support i 

datafrågor och användningen av olika program är därför en nyckelfråga. Dis support är 

synnerligen uppskattad och ett starkt argument för både Dis och Disgen. Inga frågor får bli 

obesvarade under längre tid. Under året har vi inom supportorganisationen arbetat med 

kompetensutveckling och svarstider. Uppskattningsvis hanterade vi under 2012 mellan 1500 

och 2000 supportärenden. 

 

(5B) Ca. 65 Dis-funktionärer från hela landet deltog i en funktionärsträff 13-14 oktober på 

Scandic Frimurarehotellet i Linköping. 

 

(Övrigt) Forskarstugan i Gamla Linköping drivs i samarbete med DIS-Filbyter och Östgöta 

Genealogiska Förening.  Stugan är öppen förmiddagar och eftermiddagar hela året om. 

Eftermiddagar och helger året om bemannar DIS-Filbyter med stugvärdar. Under året har ett 

samarbetsavtal mellan de tre föreningarna utarbetats av Sture Bjelkåker. Detta godkändes av 

respektive föreningsstyrelse i oktober 2012. 

 

 (4A) Vid Sveriges Släktforskarförbunds stämma i Gävle den 25/8 representerades föreningen 

av fyra ombud. Dessutom deltog regionföreningarna med egna ombud. 

Föreningens ordförande Daniel Berglund har representerat DIS i Släktforskarförbundets 

framtidsgrupp. 

 

(1D) Dis deltog i augusti med en monter med mottot ”DIS visar vägen” vid årets 

Släktforskardagar i Gävle. Årets tema var delvis en följd av den utmärkelse ”Årets 

organisation” som Dis tilldelades av Kartografiska Sällskapet. 

 

 (1D) 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. 

 

(1D) Dis sponsrade och deltog i SwedGenTour 2012 med besök och föreläsningar i 

Sturbridge/Worcester (Massachusetts), Cranston (Rhode Island), och i Pittsburgh 

(Pennsylvania) vilket resulterade i 35 nya medlemmar.  

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

Riksarkivet i Oslo 27/10 2012. Norrmän visades där hur man kan hitta sina svenska rötter.  

 

(2A) Under året har Dis arbetat med att ta fram kartor som kan användas som underlag för 

Disgen. Tre dvd-skivor med kartor har tagits fram: dels en nyutgivning av Häradsekonomiska 

kartan, som kom ut på CD 2003 men varit slutsåld sedan länge; här har vi arbetat om 

menysystemet för att passa dagens webbläsare; och dels två dvd-skivor med delar av 

Generalstabskartan. De senare kartorna är koordinatsatta så att de kan installeras i Disgen. Vi 

fortsätter med att koordinatsätta och ge ut ytterligare generalstabskartor samt sockenkartor. 
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(2A) Nästan 19200 av Dis nuvarande medlemmar har skaffat Disgen, inräknat ca 940 program 

som distribuerats till nya användare under året. I augusti kom Disgen 8.2d som en gratis 

uppdatering till alla som köpt Disgen 8.2. Denna uppdatering innehåller främst utökad 

funktionalitet för kartdelen i Disgen.  

Disgen utvecklas just nu till stor del av vår anställde utvecklare Patrik Hansson. Arbete pågår 

med att byta databasmotor och utvecklingsmiljö. En tidig prototyp med nya databasen visades 

under funktionärsträffen i oktober.  

Förslagen på förbättringar är många fler än vi kan hinna och orka med och det är en grannlaga 

uppgift att välja ut de förslag som är till störst nytta för våra forskare. Produktrådet har gått 

vidare med faddrarnas och Dis-funktionärernas prioriteringar och omprioriteringar för att 

prioritera ännu hårdare. Bytet av databasmotor och utvecklingsmiljö leder automatiskt till en 

hel del ställningstaganden som Produktrådet löpande måste göra i samråd med utvecklarna. 

 

(4B) I databasen Disbyt för anbyte med dator deltar ca 7000 medlemmar med utdrag ur sina 

släktdatabaser, tillsammans ca 26,5 miljoner poster vid årets slut. Ca 58 % av alla personer 

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

miljoner sökningar. 

Ansvarig för Disbyt-databasen har varit Rolf Eriksson till och med september, därefter Carl-

Olof Sahlin. Tolv Disbyt-ombud har utfört ett stort arbete med att ta emot medlemmarnas 

bidrag. 

 

(2A) Planer på vidareutveckling av Disbyt har konkretiserats under året. Dis har i november 

haft ett arbetsmöte i Oslo med Dis-Norge för att närmare undersöka förutsättningarna till 

samarbete föreningarna emellan. Christer Gustavsson är projektledare och planerar för en 

utveckling och modernisering i flera steg. 

 

(2C) Med systemet Dispos för att hitta i källorna har runt 113000 sökningar gjorts under året. 

Dis har i samarbete med Ancestry/Genline drivit vidare registreringsprojektet GIDx bl a i 

syfte att utveckla Dispos för sökning i husförhörslängder på gårdsnivå. Ca 350 medlemmar 

har hittills deltagit i registreringen, och runt 2150 församlingar har blivit klara.  

 

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

uppgifter från 264 medlemmar. Av dessa har referenser till totalt 14 inlämnares material lagts 

i Disbyt, på begäran eller på grund av dödsfall. 

 

(2A) Som respons på motionen vid årsmötet 2012 har styrelsen skissat på en handlingsplan 

med utkast till ett antal olika appar. Någon konkret utveckling har ännu inte ägt rum eftersom 

Disgens databasbyte har prioritet. 

 

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

Internet. I december flyttade dock Centrala Soldatregistret till en egen server som drivs av 

Linköpings universitet. 



 

 

 

 

Sida 4 av 5 

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS), Gamla Linköping, 582 46  Linköping. 

Organisationsnummer 822001-6052 

 

 

 

Föreningen DIS verksamhetsberättelse 2012 
Föreningens 32:a verksamhetsår 

Version 2, 2013-02-08 
 

 

(4C) Dis hemsida har under året underhållits men inte förändrats väsentligt. Möjligheterna att 

köpa Dis-produkter och utvalda produkter från Sveriges Släktforskarförbund via Dis hemsida 

har förbättrats och gjorts synligare, vilket har resulterat i en märkbart ökad försäljning. 

Försäljningen sker enbart till medlemmar (med vissa undantag, t ex på Bokmässan) och 

priserna har därför hållits låga. 

 

 (1F) Medlemstidningen Diskulogen med Släktforskarnytt har under året utkommit med fyra 

nummer, under redaktörskap av Anna Linder. PDF-tidningen för engelskspråkiga 

medlemmar, Rooted in Sweden, har inte utkommit under 2012, men styrelsen har uppdragit åt 

Anna Linder att ge ut även Rooted och nästa nummer förväntas i februari 2013. 

 

(1E) Dis har samarbetsavtal med ArkivDigital och Ancestry/Genline. Dis äger vid årsskiftet 

2012/2013 20000 aktier i ArkivDigital AB. 

 

(2A, 2C) Den arbetsgrupp om genealogisk databas och verktyg i fleranvändarmiljö som 

initierades vid årsmötet 2011 har arbetat vidare med god fart. Christer Gustavsson är 

projektledare. Styrelsen beslöt i oktober att gå vidare med framtagning av en prototyp under 

2013.  Styrelsen tror också att ett antal spinoff-produkter kan komma ut av detta arbete, t ex 

en förbättrad och kontrollerad församlingsdatabas och ett program för rimlighetskontroll av 

släktforskningsdatabaser. Produkter som kan bli glädje för både våra medlemmar och Disgen, 

Disbyt och Dispos.  

 

 (2B, 5A) Dis har fortsatt att tillhandahålla utbildningsmaterial till Disgenkurser som drivs i 

vår egen regi. Vi arbetar för att hitta nya kursledare genom att sponsra deltagande i förbundets 

grundkurser. För att få ett bättre underlag har Dis beslutat att inventera grovt var det finns 

behov av ytterligare Disgenutbildning. 

Vi har sett att det som ett komplement finns behov av distanskurser om Disgen och om andra 

Dis-verksamheter. Under året har på försök en kurs startat i Skåne. Försöket ser lovande ut så 

vi avser att fortsätta att utveckla distanskurserna. 

 

(1D) Den plan och policy för annonsering som togs fram förra året har följts. Vi har inriktat 

oss mot marknadsföring av kartor och Disgen. För Dis generellt är marknadsföringen riktad 

mot tidningar för studieförbund och pensionärsorganisationer. 

 

Vid Dis kansli har Ragnhild Bergström tjänstgjort fram till 1 september då hon gick i pension 

efter 16 år vid kansliet. Marie Andersson är heltidsanställd vid kansliet. Kassör Bengt 

Karlsson tjänstgjorde på heltid fram till 31 oktober. Rekrytering av ytterligare en halv- eller 

heltid vid kansliet påbörjades i november.  

Patrik Hansson är heltidsanställd sedan 1 september för olika utvecklingsuppdrag såsom 

Disgen, Disbyt, med mera. 

Christer Gustavsson har varit timanställd (omfattning runt kvartstid) sedan 1 juni för olika 
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projektledningsuppdrag för Disbyt, och den genealogiska databasen. 

 

Beträffande ekonomiska förhållanden hänvisas till styrelsens förvaltningsberättelse.  

 

Till alla som aktivt bidragit till det gångna årets framgångsrika verksamhet vill vi framföra ett 

varmt tack. 

 

Linköping i februari 2013. 

Styrelsen. 

 

 
 

 

 

     

Daniel Berglund  Eva Dahlberg  Elisabeth Leek 

     

Marianne Strömberg  Charlotte Börjesson  Ulf Frykman 

     

Karl-Ingvar Ångström  Bo Kleve  Kjell Croné 

     

Josefine Nilson  Staffan Knös   

 


