
Motion 1 till DIS Årsmöte 2015 

 

[…]  

Jag tycker nog att det är viktigt att få fram ett släktforskarprogram i klass med Min Släkt och 

i klass med deras pris. Dis programmet borde göras i en enklare grundversion som motsvarar 

Min Släkt. Sen ska det finnas en uppgradering till full Disgenstandard, och pris tyvärr. 

  

Jag tycker Ni ska göra en grundversion motsvarande Min Släkt och deras pris som sedan är 

uppgraderingsbar till Disgenstandard. Hur detta ska gå att genomföra ekonomiskt är 

svårbegripligt men det är också svårbegripligt att förstå hur det ska gå att hålla Disgen 

flytande med vikande kundstöd. Min Släkt tar ju nästan alla nya kursdeltagare när de ska 

köpa släktforskarprogram i de föreningar jag har med att göra åtminstone.  

Jag har en god vän som köpte Min Släkt för ca 10 år sen. Han betalade då 200:- och får 

fortfarande alla uppgraderingar gratis och har full support därifrån, så han är inte 

bortglömd där.  

  

Medlem 5908.  

Ingemar Sterner  
 

Styrelsens svar 
Disgens utveckling styrs genom Produktrådet som specificerar och prioriterar olika förslag. Vi har gott 

om förslag! Allt hinner inte införas. Utvecklingen har sedan Disgen 8.2d kom ut koncentrerats på vad 

som händer bakom kulisserna i programmet, och databasmotorn har helt bytts ut och programmet 

lyfts till en aktuell version av utvecklingsmiljön. Detta är (var) helt nödvändigt för att kunna fortsätta 

utvecklingen. Under 2015 kommer vi ut med en ny version och hoppas sedan komma ut med nya 

versioner tämligen tätt. 

Vi delar helt uppfattningen att Disgen bör vara enkelt att använda. Vi menar att Disgens rykte som 

svåranvänt är till största delen oförtjänt, men det är riktigt att åtskilligt kan göras för att göra det 

enklare vid vanlig användning. 

Motionären föreslår att vi borde utveckla ett enkelt och billigt program som direkt konkurrerar med 

MinSläkt. Styrelsen menar att Disgen bör göras enkelt och tilltalande, snarare än att vi skulle utveckla 

ett särskilt program för detta. Vad gäller priset tror vi inte att vi är för dyra. Att Disgen har en negativ 

försäljningsutveckling är inte förvånande med tanke på att någon ny version inte utkommit på länge, 

och vi utsätts för konkurrens från framför allt webbaserade tjänster. 

Styrelsen och produktrådet menar att vägen framåt för DIS är att 

1) Komma ut med nya Disgen, för att visa vår livskraft och att vi inte sviker den stora gruppen 

användare 

2) Säkerställa att Disgen är enkelt att använda trots omfattande funktionalitet. 

3) Bygga upp ytterligare web- och app-baserade tjänster och programvaror som kompletterar 

Disgen. 



Vi menar att vi redan är på den vägen. Att lägga resurser på att utveckla ytterligare ett program anser 

vi inte är en god idé. 

Avslutningsvis vill vi konstatera att det finns lokala skillnader i hur kurser/aktiviteter omnämner olika 

program, så att motionärens inställning är färgad av detta kan inte uteslutas. Situationen är inte 

likadan på alla ställen i landet. 

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen anses besvarad och därmed avslås. 

 


