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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 

 Charlotte Börjesson, Västra Frölunda 

 Josefine Nilson, Huskvarna 

 Marianne Strömberg, Handen 

 Staffan Knös, Ronneby 

 Erik Thorsell, Sollefteå, från 9 mars 

 Björn Ljunggren, Sturefors, från 9 mars 

 Ulf Frykman, Linköping, till 9 mars 

 Kjell Croné, Göteborg, till 9 mars 

 

Revisorer: Dag Köllerström, Forserum 

 Jan Lilliesköld, Sundsbruk 

 

Under året har Marianne Strömberg varit ekonomiansvarig i styrelsen. Löpande ekonomisk 

administration har utförts av kansliets personal. 

 

Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden under året, varav ett via email, samt ett 

antal informella möten via Skype. Regionföreningarnas ordföranden har varit adjungerade till 

styrelsen. 

 

Föreningens årsmöte hölls den 9 mars på Scandic Hotel, Mölndal, med Gunnar Wenngren 

som mötesordförande. Årsmötesföredraget hölls av Mathias Nilsson från Sverige Amerika 

Centret i Karlstad, och hade titeln "Pågående digitaliseringsprojekt vid Sverige Amerika 

Centret". 

 

Antalet medlemmar i föreningen uppgick vid verksamhetsårets slut till 25684 (föregående år 

26389), vilket innebär en total minskning med 705 medlemmar. 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. Från och med 1 oktober erhåller samtliga nytillkomna medlemmar ett 

års fritt medlemskap i den regionförening som är närmast deras bostadsort. Detta är en 

försöksåtgärd som kommer att utvärderas om 2 år. 

 

Styrelsen är mycket medveten om att medlemsantalet minskar. Vi tror att detta främst beror 

på bristande utveckling av våra "produkter" i vid mening, kombinerat med konkurrens från 
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andra aktörer på marknaden. Det pågår ett omfattande utvecklingsarbete på Disgen (se nedan), 

vilket vi bedömer som strategiskt viktigast, men också andra "produkter" som Disbyt, 

Diskulogen med mera är väsentliga att vidareutveckla. 

 

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

2013. 

 

(4D) Föreningens supportansvarige Håkan René, Vällingby, har ansvarat för 

fadderorganisationen fram till oktober. Därefter har Torgny Larsson, Malmö, fungerat som 

fadderkoordinator. 65 Dis-faddrar – med inriktning på Disgen, MinSläkt och andra 

släktforskarprogram, PC, Mac och Linux – har varit verksamma. Deras och övriga 

funktionärers insatser är en 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 2013 mellan 1500 och 2000 supportärenden. 

 

(5B) Cirka 95 Dis-funktionärer från hela landet deltog i en funktionärsträff 12-13 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.  

 

(Övrigt) I december infördes ett nytt medlemsregister i föreningen, vilket vi hoppas ska ge 

ökad rationell hantering av betalningar och olika slags rapporter, samt underlätta vid ett 

kommande införande av kortbetalning av medlemskap och produkter.  

 

 (4A) Vid Sveriges Släktforskarförbunds stämma i Köping den 23/8 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 ”Presentera din släktforskning” vid årets 

Släktforskardagar i Köping. Inför denna lanserades ett antal nya utskriftmallar för Disgen. 

Dessa finns givetvis fritt tillgängliga på webben. Även det nya kartmaterialet visades; se 

nedan. 

 

 (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. 
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(1D) ”SwedGen Tour” blev även i år sponsrade av DIS och föreläsningar med workshop hölls 

i Lindsborg i Kansas, samt i Oakland, Kingsburg och San Diego/La Jolla i California. Under 

resan fick Föreningen DIS 51 st. nya medlemmar. 

 

(2A) Under året har Dis fortsatt arbetet med kartmaterial och i samarbete med Supportstugan i 

Linköping och Norrköping tagit fram bearbetade versioner av Häradsekonomiska kartan. 

Kartorna är "georefererade" för att passa med modernt kartmaterial och nerklippta i mindre 

delar som är praktiska att arbeta med. Kartorna kan direkt användas i Disgen. Två DVD-

skivor presenterades vis Släktforskardagarna: Västmanlands och Östergötlands län. Arbetet 

med denna kartbearbetning fortsätter med fler län. En projektgrupp för ledning av det fortsatta 

arbetet har bildats. I gruppen ingår Björn Johansson (sammankallande), Karl-Ingvar 

Ångström, och Tor Leif Björklund. Ett antal DIS-medlemmar har också deltagit i arbetet 

under året. 

 

(2A) Omkring 19000 av Dis nuvarande medlemmar har skaffat Disgen, inräknat ca 800 

program som distribuerats till nya användare under året. Dessutom har cirka 600 medlemmar 

under året uppdaterat till senaste version. 

Under året har allt arbete koncentrerats på nästa version av Disgen. Arbetet görs till stor del 

av vår anställde utvecklare Patrik Hansson. En prototyp med nya databasen visades under 

funktionärsträffen i oktober. Arbetet med att byta databas och utvecklingsmiljö är nu i stort 

sett slutfört och fortsätter med implementering av ny och renovering av gammal 

funktionalitet.  

Produktrådet har under framför allt höst och vinter arbetat hårt med att förvandla 

förbättringsförslag till genomtänkta specifikationer. Urvalet har främst skett från faddrars och 

funktionärers prioriteringar och synpunkter vid de funktionärsträffar vi haft. 

 

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

släktdatabaser, tillsammans ca 29,7 miljoner poster vid årets slut. Ca 68 % 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 Carl-Olof Sahlin. Tolv Disbyt-ombud har utfört ett 

stort arbete med att ta emot medlemmarnas bidrag, som har omfattat 2400 filer.  Under året 

har man också inlett ett systematiskt arbete för att uppmuntra medlemmar, som redan skickat 

in bidrag, att på nytt skicka in bidrag och rättelser. 

 

 

(2A) En vidareutveckling av Disbyt har äntligen inletts i slutet på året, med bland annat ett 

inledande utvecklarmöte i Linköping i december. 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 100 000 sökningar gjorts under året. 
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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 360 medlemmar 

har hittills deltagit i registreringen, och drygt 2200 församlingar har blivit klara. 

 

(4E) Dis Arkiv, för framtida bevarande av medlemmars släktdata, har under året fått in cirka 

19 uppdateringar, och innehöll vid årets slut uppgifter från 268 medlemmar. Av dessa har 

referenser till totalt 14 inlämnares material lagts i Disbyt, på begäran eller på grund av 

dödsfall. 

 

(2A) Som rapporterades förra året har styrelsen skissat på en handlingsplan med utkast till ett 

antal olika appar för släktforskning. Någon konkret utveckling har ännu inte ägt rum eftersom 

Disgens databasbyte har prioritet och vi bedömer att den är strategiskt viktigare. 

 

(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 utkommit med två nummer under 2013. 

 

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

2013/2014 oförändrat 20000 aktier i ArkivDigital AB. 

 

(2A, 2C) Arbetsgruppen som studerar möjligheterna till en "rikstäckande genealogisk 

databas" har arbetat vidare och visat en prototyp vid årets funktionärsträff. Christer 

Gustavsson är projektledare. Projektet drivs vidare under 2014. 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 till 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 

Släktforskarförbundets 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. Bengt Kjöllerström har under året drivit försöksverksamhet med 

distansutbildning, och Claes Embäck har givit distanskurser i samarbete med 

Medborgarskolan. Försöken ser lovande ut så vi avser att fortsätta att utveckla 

distanskurserna. 
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(1D) Den plan och policy för annonsering som togs fram 2012 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 är Marie Andersson heltidsanställd och Helena Carlsson halvtidsanställd.  

Patrik Hansson är heltidsanställd för olika utvecklingsuppdrag såsom Disgen, Disbyt, med 

mera. 

Christer Gustavsson är timanställd (omfattning runt kvartstid) sedan 1 juni för olika 

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 den 9 februari 2014. 

Styrelsen. 

 

 
 

 

     

Daniel Berglund  Eva Dahlberg  Elisabeth Leek 

     

Marianne Strömberg  Charlotte Börjesson  Erik Thorsell 

     

Karl-Ingvar Ångström  Bo Kleve  Björn Ljunggren 

     

Josefine Nilson  Staffan Knös   

 


