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Styrelsen har under iret bestitt av:

Ordforande:
Vice ordftirande:
Sekreterare:
Ovriga ledam<jter:

Revisorer:

Daniel Berglund, Viistra Frcjlunda
Eva Dahlberg, J<inkdping
Elisabet Leek, Sunhultsbrunn
Bo Kleve, Linkdping
Claes Embiick, Giivle, frdn 7 mars
Erik Thorsell, Solleftee, till 7 mars
Josefine Nilson, Huskvarna
Karl-Ingvar Angstr<im, Hiirndsand
Marianne Strcimberg, Handen
Staffan Knris, Ronneby
Gunilla Klirrdahl, Broby
Bertil Lindqvist, Linkdping (7 mars -22 juni)

Dag Kdllerstrcim, Forserum
Jan Lillieskold, Sundsbruk, till7 mars
Kerstin Karlsson, Uppsala, frin 7 mars

Under 6ret har Marianne Strdmberg varit ekonomiansvarig i styrelsen. Ldpande ekonomisk
administration har utftirts av kansliets personal.

Styrelsen har haft 6tta protokollftirda sammantriiden under iret, samt ett antal informella
mciten via Skype. Regionftireningamas ordftiranden och kansliets personal har varit
adjungerade till styrelsen.

F<ireningens 6rsm<ite h<ills den 7 mars pi Valla Folkhdgskola, Linkdping, med Gunnar
Wenngren som m<itesordftirande. Arsm<itesft)redraget hrills av Hans Bjernevik, Stockholm.
Amnet var Digitala bilder i slciktforslrningen. Hur redigera bilder, fotografier ochfilmer?

Antalet medlemmar i fcireningen uppgick vid verksamhetsirets slut till 24373 (ft)regiende 6r
25175), vilket innebiir en total minskning med 802 medlemmar. Cirka 57 %o av medlemmarna
iir anslutna till n&gon av regionftireningarna, vilket iir en cikande trend. Samtliga nytillkomna
medlemmar erhiller ett 6rs fritt medlemskap i den regionftirening som lir niirmast deras
bostadsort. Detta, som tidigare var en ftirsdksitgiird, har av styrelsen permanentats frin och
med2016.

Regionf<ireningarnas verksamhet framgfrr av egna irsber?ittelser. Regionftireningarna har
under 6ret erhillit ekonomiskt stdd frin Dis med cirka 30 kr/medlem ftir regional verksamhet,
plus det nyss niimnda fria medlemskapet ftir nya medlemmar under ftjrsta iret.
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Styrelsen iir mycket medveten om att medlemsantalet minskar. Vi tror att detta friimst beror
pi bristande utveckling av vira "produkter" i vid mening, kombinerat med konkurrens fr6n
andra aktdrer pi marknaden. Det omfattande utvecklingsarbetet pi Disgen (se nedan), vilket
vi bedomer som strategiskt viktigast, iir nu niistan klart och kan generera int?ikter. Aven andra
"produkter" som Disbyt, Diskulogen med mera iir viisentliga att vidareutveckla. Vidare har
regionfi)reningarna en nyckelroll niir det g?iller medlemsvird.

Vid respektive avsnitt nedan ges referens till motsvarande punkt i verksamhetsplanen ftir
20ts-2016.

Fadderverksamhet. (4D) Torgny Larsson, Malm<i, har fungerat som fadderkoordinator.
63 st Dis-faddrar - med inriktning p& Disgen, MinSldkt och andra sliiktforskarprogram, PC,
Mac, Linux samt en kartfadder - har varit verksamma. Deras och dvriga funktioniirers insatser
iir en avgcirande del av medlemsservicen. Manga av vttramedlemmar har liten datorvana.
Support i datafrigor och anviindningen av olika program iir diirftir en nyckelfriga. Dis support
?ir synnerligen uppskattad och ett starkt argument ftjr bide Dis och Disgen. Inga frigor far bli
obesvarade under liingre tid. Under &ret har vi inom supportorganisationen arbetat med
kompetensutveckling och svarstider. Uppskattningsvis hanterade vi under 2015 mellan 1500
och 2000 supportZirenden.

Funktion?irstriiff. (5B) Cirka 120 Dis-funktioniirer fran hela landet deltog i den Arliga
funktioniirstrtiffen l0-11 oktober pi Scandic Frimurarehotellet i Linkciping. Detta innebiir ett
nytt deltagarrekord.

Forskarstuga. (Ovrigt) Forskarstugan i Gamla Linkdping drivs i samarbete med DlS-Filbyter
och 6stg<ita Genealogiska F<irening. Stugan iir cippen ftirmiddagar och eftermiddagar hela
6ret om. Eftermiddagar och helger iret om bemannar Dls-Filbyter med stugviirdar. Mot slutet
av 6ret startade en omorganisation dar Dls-Filbyer flyttar till nya lokaler i Fontiinen i
Linkdping, och DIS personal tar en st<jrre yta i ansprik i stugan.

Fiirbundsstiimma. (4A) Vid Sveriges Sliiktforskarftirbunds stiimma i Nyk<iping den2818
representerades ftireningen av fyra ombud. Dessutom deltog regionftireningama med egna
ombud.

Sliiktforskardagar. (1D) Dis deltog med en monter vid irets Sliiktforskardagar i Nykriping.
Arets tema var nya Disgen. Fdredrag och tvi stationer avsattes ftir det. Dessutom visade vi
upp Disbyt och vira kartor. Som vanligt hade vi mycket intresserat folk som bes<ikte oss i
montern. F<irsiiljningen h<ill ungeftir sarnma nivi som ftirra 6ret.

Kartutveckling. (2A) Under 6ret har Dis fortsatt arbetet med kartmaterial. Samarbetet med
Supportstugan i Linkdping och Nonk<iping hiller pi att awecklas. Istiillet har ett niitverk av
Dis-medlemmar organiserats som har gjort ett fantastiskt arbete.
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Kartorna iir georefererade ftjr att passa med modernt kartmaterial och nerklippta i mindre
delar som iir praktiska att arbeta med. Kartorna kan direkt anviindas i Disgen. Ytterligare dvd-
skivor (och usb-minnen) presenterades vid Sliiktforskardagarna. Nyheten under iret ar att
Lantmiiteriet beslutat att sluta ta ut nyttjandeavgifter ftir bland annat teniingkartan. Dis stir i
startgroparna ftir att tillhandahilla kartor i 1:50000 i rasterform som direkt kan anviindas i
Disgen. Ett exempelphatt ftireningen har kraftfulla m<ijligheter tir att en medlem i
kartniitverket har skannat av ett 75-taI kartblad hos forskningsarkivet i Ume6. En projektgrupp
ftir ledning av det fortsatta arbetet har varit i gang nigra 6r. I gruppen ingir Bjdrn Johansson
(sammankallande), Karl-Ingvar Angstr<im och Tor-Leif Bj<lrklund. Ett antal DlS-medlemmar
har ocks6 deltagit i arbetet under 6ret.

Disgen. (2A) Under 6ret har cirka 570 nya program s6lts, och cirka250 medlemmar har under
6ret uppdaterat till Disgen 8.2.

I slutet pi 6ret bcirjade ftirstiljningen av en ftirutgiva av niista version av Disgen, kallad
Disgen 2016. Utvecklingen iir alltsi inte klar men vi bed<imde att den iir si klar att de som vill
vara ftirst i spiret kan kcipa den. I december sildes niirmare 800 uppdateringar till Disgen
2016.

Av Dis nuvarande medlemmar har drygt 19000 skaffat Disgen.

Under 6ret har allt arbete koncentrerats pi ntista version av Disgen. Programutvecklingen gdrs
till stor del av Olle Fik, Linkdping, samt av vir anstiillde utvecklare Patrik Hansson.
Arbetet har under htisten koncentrerats pi felriittningar som uppt?ickts vid tester som
genomftirts av ett 30-tal medlemmar.
Produktridet har arbetat med att ftirvandla ftirbiittringsft)rslag till genomtiinkta specifikationer' 
och ge synpunkter pi den pigiende utvecklingen.

Disbyt. (4B) I databasen Disbyt ftir anbyte med dator deltar cirka 7000 medlemmar
(oftiriindrat sedan ftirra 6ret) med utdrag ur sina sliiktdatabaser, tillsammans cirka
33,9 miljoner poster vid 6rets slut. Cirka 7l %o av alla personer ftidda i Sverige 1750 - 1900 ar
representerade i Disbyt-basen. Under 6ret gjordes cirka 7,5 miljoner sdkningar.
Ansvarig ftir Disbyt-databasen har varit Carl-Olof Sahlin. 12 Disbyt-ombud har utftirt ett stort
arbete med att ta emot medlemmarnas bidrag, som har omfattat 1800 filer. Under Sret har man
ocksi fortsatt bedrivit systematiskt arbete ftir att uppmuntra medlemmar, som redan skickat in
bidrag, attpit nytt skicka in bidrag och riittelser.

Disbyt vidareutveckling. (2A) Vidareutvecklingen av Disbyt har fortsatt under 6ret, med i
huvudsak tre utvecklare, Hikan Johansson, Janike Gestblom och Ulf Arfridsson. Samarbetet
med DIS-Norge iir dock lagt pi is. Christer Gustavsson iir projektledare och planerar ftir en
utveckling och modernisering i flera steg.
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Dispos. (2C) Med systemet Dispos ftir att hitta i kiillorna har runt 100 000 s<ikningar gjorts
under 6ret.

Dis Arkiv. (4E) Dis Arkiv, for framtida bevarande av medlemmars sliiktdata, har under frret
drivits med i stort sett srunma omfattning som tidigare 6r. Det finns ftir niirvarande 274 arkiv.
Under 6ret har 12 nya och 39 uppdateringar tillkommit. I riiddning har genomftirts. Bo Kleve,
Linkdping ansvarar ftir Dis Arkiv.

Appar med mera. (2A) Som rapporterats tidigare har styrelsen skissat pi en handlingsplan
med utkast till ett antal olika appar ftir sliiktforskning. Nigon konkret utveckling har tinnu inte
iigt rum eftersom Disgen-utvecklingen har prioritet och vi bed<imer att den tir strategiskt
viktigare.

Dis hemsida. (1G) Dis hemsida har under iret underhillits men inte ftir?indrats v2isentligt.
Atskilliga medlemmar har under 6ret anviint mdjlighetemaattkdpa Dis-produkter och utvalda
produkter fran bland annat Sveriges Sliiktforskarfdrbund via Dis hemsida. Fcirstiljningen sker
enbart till medlemmar (med vissa undantag) och priserna har dtirftir hillits l6ga.

Hemsida vidareutveckling. (lD, 1G) Arbete med en ny hemsida pibrirjades under hristen.
DIS nuvarande hemsida har snart fem ir pi nacken och en omstdpning iir aktuell av flera skiil.
F<ir att fi biittre grepp om vilket budskap vi vill framftjra via hemsidan, och hur detta ska ske,
har ett antal workshops genomftirts tillsammans med Innehillsbyrin Dagny. Resultatet fr6n
dessa har gett viirdefulla insikter som nu anviinds ftir den nya hemsidan.

Diskulogen. (1F) Medlemstidningen Diskulogen med Sltiktforskarnytt har under 6ret
utkommit med fura nummer, under redakt<irskap av Anna Linder. Tidningen finns tiven
tillgtinglig pi webben som pdf-filer. Pdf-tidningen ftir engelsksprikiga medlemmar, Rooted in
Sweden, har utkommit med ett nummer under 2015.

Samarbetsavtal. (1E) Dis har samarbetsavtal med ArkivDigital. Dis iiger vid irsskiftet
201512016 ofiiriindrat 20000 aktier i ArkivDigital AD AB.

Rikstiickande Genealogisk Databas. (2A,2C) Projektgruppen som studerar mdjlighetema
till en "rikst?ickande genealogisk databas" (RGD) har arbetat vidare under iret med Christer
Gustavsson som proj ektledare.

Delprojektet openRGD avslutades under 6ret. openRGD iir ett delprojekt inom RGD som
avser att vlisentligt bredda och ftirenkla mdjligheterna ftir allmiinheten att anviinda de verktyg
som tas fram i huvudprojektet RGD genom att:

o Att utveckla och utviirdera en algoritm for fuzzy matchning (identifikation av
gemensarnma individer och familjer) mellan tvi sl2ikttriid. Fokus ftir algoritmen iir
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noggrannhet och effektivitet.
o Utveckla fria Web-tj?inster ft)r access till RGD's verktyg.

openRGD iir ett samarbete mellan DIS och Lunds universitet (Institutionen ftir Elektro- och
Informationsteknik, EIT) och har st<itts med ett finansiellt bidrag frin Internetfonden .SE
under tiden20l4-06-01 - 2015-04-30. Utdver personella resurser bidrar EIT med sin kunskap
inom informationsteknik vad giiller algoritmer och databasstruktur.

Funktionerna i openRGD kan anviindas ftir att h<ija tillftirlitligheten i relationer och
sakuppgifter i den egna forskningen, dels genom vissa formella kontroller av den ingiende
GEDCOM-filen, och dels vid jiimftirelse av samma fil mot en annan GEDCOM-fiI. Det iir
ambitionen att slZiktforskaren skall kunna hcija kvaliteten i den egna forskningen. openRGDs
Web-tjiinster syftar till att med "sjiilvbetjiining" kunna gdra ovanstiende kvalitetsgranskning
(indatavalidering) samt att i tv6 GEDCOM-filer kunna identifiera matchande individer men
iiven identifiera awikelser i form av sliiktrelationer eller sakuppgifter fiir dessa individer.

openRGD ?ir tillg?ingligt pi sidan https://rgd.dis.se.

Utbildning. (28,5,4.) Inom Dis-organisationen iir utbildningen prioriterad verksamhet.
Arbetsfiirdelningen iir att sjiilva genomft)randet ligger hos Dis regionftireningar och att
st<idfunktioner med mera ligger hos Dis. Inriktningen under 2015 har varit att ftlrbereda
utbildningen ftlr Disgen20l6. Detta har gjorts genom att stddja regionftireningama, bl a
genom planering av nytt utbildningsmaterial.

Marknadsfiiring. (1D) Vi har annonserat i Sliikthistoriskt forum, Sliikthistoria och Bygd och
Natur. Vi har tillfeiligt dragit ner pi annonser i studieftirbundens och pensioniirs-
organisationernas tidningar och satsat pi marknadsundersdkande verksamhet. Vi har anlitat
Byrin Dagny i G<iteborg ftir att gdra en milgruppsanalys ftir att ftirsti v6ra medlemmars
behov b?ittre. Resultatet har vi anv?int fiir att ftiriindra virt siitt att marknadsftira oss bide i
annonser och pi sliiktforskardagarna. Vira tre ben - Ideell fdrening, Verktyg och
Sldktforslminghar vi bdrjat lyfta fram pi ett mer fokuserat siitt.

Anstlillda. Vid Dis kansli iir Marie Andersson heltidsanstiilld och Helena Carlsson
halvtidsanstiilld. Patrik Hansson iir heltidsanstiilld ftir olika utvecklingsuppdrag sisom Disgen,
Disby, med mera. Christer Gustavsson iir heltidsanstiilld som verksamhetsledare.

Vid irsskiftet201512016 hade Dis alltsi 3,5 heltidstjiinster anstiillda.

Betr?iffande ekonomiska ftirhillanden hiinvisas till styrelsens ftirvaltninssberiittelse.
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Till alla som aktivt bidragit till det gflngna irets framgingsrika verksamhet vill vi
framfiira ett varmt tack.

Linkdping den 14 februari 2016.
Styrelsen
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