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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 

 Claes Embäck, Gävle 

 Josefine Nilson, Huskvarna 

 Karl-Ingvar Ångström, Härnösand 

 Gunilla Kärrdahl, Broby 

 Tommy Nilson, Eksjö, från 12 mars 

 Mats O Jansson, Stockholm, från 12 mars 

 Christina Claesson, Göteborg, från 12 mars 

 Marianne Strömberg, Handen, till 12 mars 

 Staffan Knös, Ronneby, till 12 mars 

Revisorer: Dag Köllerström, Forserum 

 Kerstin Karlsson, Uppsala 

 
Under huvuddelen av året har Tommy Nilson varit ekonomiansvarig i styrelsen. Löpande ekonomisk 

administration har utförts av kansliets personal. 

Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under året varav två via Skype, samt ytterligare ett 

antal informella möten via Skype. Regionföreningarnas ordföranden och kansliets personal har varit 

adjungerade till styrelsen. 

Föreningens årsmöte hölls den 12 mars på Hotell Höga Kusten, Kramfors, med Rainor Melander som 

mötesordförande. Årsmötesföredraget ”Lantmäteriet idag och imorgon” hölls av Peter Nylén, 

Lantmäteriets Geodatadivision. 

Antalet medlemmar i föreningen uppgick vid verksamhetsårets slut till 23114 (föregående år 24373), 

vilket innebär en total minskning med 1259 medlemmar. Cirka 59 % av medlemmarna är anslutna till 

någon av regionföreningarna, vilket är en ökande trend. Samtliga nytillkomna medlemmar erhåller ett 

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

försöksåtgärd, har av styrelsen permanentats från och med 2016. 

Regionföreningarnas verksamhet framgår av egna årsberättelser. Regionföreningarna har under året 

erhållit ekonomiskt stöd från Dis med cirka 30 kr/medlem för regional verksamhet, plus det nyss 

nämnda fria medlemskapet för nya medlemmar under första året. 
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Styrelsen är liksom tidigare mycket medveten om att medlemsantalet minskar. Vi tror, oförändrat, att 

detta främst beror på bristande utveckling av våra "produkter" i vid mening, kombinerat med 

konkurrens från andra aktörer på marknaden. Det omfattande utvecklingsarbetet på Disgen som 

genomförts under de senaste åren, och som vi bedömer som strategiskt viktigast, är nu klart och kan 

generera intäkter. Utvecklingen måste dock fortsätta. Även andra "produkter" som Disbyt, Diskulogen 

med mera är väsentliga att vidareutveckla. Vidare har regionföreningarna en nyckelroll när det gäller 

utbildning och medlemsvård. 

Fadderverksamheten. 70 faddrar – med inriktning på Disgen, Min Släkt, Holger, Kartor, Apple/Mac 

och Linux – har varit verksamma. Deras insatser är en viktig del av DIS medlemsservice. Många av 

våra medlemmar har liten datorvana, och support i datafrågor och användning av olika program är 

därför en nyckelfråga. DIS support är uppskattad och ett starkt argument för DIS. Ingen fråga får bli 

obesvarad under längre tid. Under året har vi inom supportorganisationen fortsatt arbetet med 

kompetensutveckling och svarstider, bl.a. med en egen fadderportal på webben, egna Workshops på 6 

platser i landet samt vid funktionärsträffen i Linköping, oktober 2016. Faddrarna har även tillgång till 

ett antal interna resurspersoner. 

Faddrar har deltagit i alfa- och beta-tester av Disgen 2016, på Släktforskardagarna i Umeå och andra 

arrangemang, i produktrådet samt i olika utvecklingsprojekt. Många faddrar har också varit utbildare i 

Disgen. Under året har Disgen 2016 släppts, vilket medfört ett ökat antal ärenden. Närmare 4000 

ärenden har hanterats under 2016. 

Torgny Larsson, Malmö, har fungerat som fadderkoordinator. Under 2016 har 8 faddrar slutat efter 

lång och trogen tjänst och vi har fått 3 nya. 

Funktionärsträff. På den årliga funktionärsträffen 1-2 oktober på Scandic Frimurarehotellet i 

Linköping blev det fullsatt med cirka 100 deltagare. 

Forskarstuga. Forskarstugan i Gamla Linköping drivs i samarbete med Östgöta Genealogiska 

Förening.  Stugan är öppen eftermiddagar hela året om. Den omorganisation som påbörjades i slutet av 

2015 (när DIS-Filbyter flyttade till nya lokaler i Fontänen i Linköping, och DIS personal tog en större 

yta i anspråk i stugan) har genomförts. 

Förbundsstämma. Vid Sveriges Släktforskarförbunds stämma i Umeå den 28/8 representerades 

föreningen av fyra ombud. Dessutom deltog regionföreningarna med egna ombud. 

Släktforskardagar. Dis deltog med en monter vid årets Släktforskardagar i Umeå. Årets tema var nya 

Disgen. Föredrag och två stationer avsattes för det. Dessutom visade vi upp Disbyt och våra kartor. 

Som vanligt hade vi mycket intresserade besökare som besökte oss i montern. Försäljningen höll 

ungefär samma nivå (i kronor) som förra året, trots ett lägre besökarantal totalt på Släktforskardagarna 

detta år. 
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Kartutveckling. Under året har Dis fortsatt arbetet med kartmaterial. Samarbetet med Supportstugan i 

Linköping och Norrköping har avvecklats. Istället har ett nätverk av Dis-medlemmar organiserats som 

har gjort ett fantastiskt arbete.  

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. Ytterligare dvd-skivor och usb-

minnen presenterades vid Släktforskardagarna. Tidigare har ju Lantmäteriet beslutat att sluta ta ut 

nyttjandeavgifter för bland annat terrängkartan (Gröna kartan, GK). Nyheten under året är att 

Lantmäteriet beslutat att sluta ta ut nyttjandeavgifter också för äldsta ekonomiska kartan. Dis står i 

startgroparna för att tillhandahålla kartor i 1:50000 i rasterform som direkt kan användas i Disgen 

(GK) samt att hjälpa till med att ta fram äldsta ekonomiska kartan (GEK). Ett exempel på att 

föreningen har kraftfulla möjligheter är att en medlem i kartnätverket har skannat av 

generalstabskartan (norra verket) hos forskningsarkivet i Umeå. Licensavtal om användningen av 

Häradsekonomiska kartan har skrivits med Sveaskog. En projektgrupp för ledning av det fortsatta 

arbetet har varit i gång några år. I gruppen ingår Björn Johansson (sammankallande), Karl-Ingvar 

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

artikel om föreningens kartverksamhet publicerades i Kartografiska sällskapets tidning. DIS deltog 

också på Kartdagarna 2016 i Gävle. 

Disgen 8.2. Under första kvartalet såldes cirka 170 nya program, och drygt 50 medlemmar 

uppdaterade till Disgen 8.2. Disgen 8.2 såldes fram till och med mars. 

Disgen 2016. I mars släpptes Disgen 2016 officiellt sedan en förutgåva varit tillgänglig sedan 

december 2015.  Ca 3500 medlemmar hade vid slutet av året uppgraderat till Disgen 2016 och 500 nya 

program hade sålts. Drygt 18000 av Dis nuvarande medlemmar är innehavare av Disgen 8.2 och 

Disgen 2016 och närmare 4000 av våra tidigare medlemmar har köpt Disgen8.2/Disgen 2016. 

Under första kvartalet inriktades utvecklingsarbetet på att färdigställa inför släppet. Under andra och 

tredje kvartalet har allt arbete koncentrerats på rättningar av fel som upptäckts när antalet användare 

växte. Under slutet av fjärde kvartalet började arbetet mer och mer inriktas på nästa betalversion. 

Programutvecklingen görs till stor del av Olle Fåk, Linköping, samt av vår anställde utvecklare Patrik 

Hansson, men även Björn Johansson och Daniel Berglund har gjort värdefulla insatser. 

Produktrådet har arbetat med att förvandla förbättringsförslag till genomtänkta specifikationer och ge 

synpunkter på den pågående utvecklingen. Parallellt har produktrådet även analyserat felrapporter och 

prioriterat felrättningar. Många funktionärer har varit involverade i det mycket viktiga alfa- och 

betatestandet under Gunilla Jacobsons ledning. 

Disgen övrigt. Enligt verksamhetsplanen för 2016-2017 skulle föreningen genomföra en förstudie av 

Disgen för Mac (Apple OSX). Förstudien har genomförts under 2016 och slutsatsen blev att det är för 
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dyrt och arbetskrävande att genomföra i förhållande till det förväntade utfallet. Styrelsen har därför 

beslutat att inte gå vidare med denna utveckling för närvarande. 

Disbyt. I databasen Disbyt för anbyte med dator deltar cirka 7000 medlemmar (oförändrat sedan förra 

året) med utdrag ur sina släktdatabaser, tillsammans cirka 35,4 miljoner poster vid årets slut. 

Cirka 73% av alla personer födda i Sverige 1750 – 1900 är representerade i Disbyt-basen. Under året 

gjordes cirka 6,5 miljoner sökningar.  

Ansvarig för Disbyt-databasen har varit Carl-Olof Sahlin. 14 Disbyt-ombud har utfört ett stort arbete 

med att ta emot medlemmarnas bidrag, som har omfattat 1900 filer. Under året har man också fortsatt 

bedrivit systematiskt arbete för att uppmuntra medlemmar, som redan skickat in bidrag, att på nytt 

skicka in bidrag och rättelser. 

Disbyt vidareutveckling. Vidareutvecklingen av Disbyt har fortsatt under året, med i huvudsak tre 

utvecklare, Håkan Johansson, Janåke Gestblom och Ulf Arfvidsson. Två betatestrundor har körts. 

Samarbetet med DIS-Norge ligger fortfarande på is. Christer Gustavsson är projektledare och planerar 

för en utveckling och modernisering i flera steg.  

Dispos. Med systemet Dispos för att hitta i källorna har runt 80 000 sökningar gjorts under året. 

Dis Arkiv. Dis Arkiv, för framtida bevarande av medlemmars släktdata, har under året drivits med i 

stort sett samma omfattning som tidigare år. Det finns för närvarande 284 arkiv. Under året har 10 nya 

och 14 uppdateringar tillkommit. 2 räddningar har genomförts. Bo Kleve, Linköping ansvarar för Dis 

Arkiv. 

Appar med mera. Som rapporterats tidigare har styrelsen skissat på en handlingsplan med utkast till 

ett antal olika appar för släktforskning. Inte heller under 2016 har någon konkret utveckling ägt rum 

eftersom Disgen-utvecklingen har prioritet och vi bedömer att den är strategiskt viktigare. 

Dis hemsida. I augusti lanserades Dis nya hemsida baserad på Drupal 8. Hemsidan har givetvis den 

nya grafiska profilen och kan utan problem läsas från mobiltelefoner, plattor mm. Teknikutvecklingen 

var i stort sett färdig i mars och arbetet har under året huvudsakligen koncentrerats på att tillföra den 

nya hemsidan innehåll av olika typer. Flera artiklar och guider publiceras där utan att ha publicerats i 

Diskulogen eller i medlemsbreven. 

Liksom tidigare år har många medlemmar under året använt möjligheterna att köpa Dis-produkter och 

utvalda produkter från bland annat Sveriges Släktforskarförbund via Dis webbshop. Försäljningen sker 

enbart till medlemmar (med vissa undantag) och priserna har därför hållits låga. Webbförsäljningen 

marknadsförs regelbundet till medlemmarna via epostutskick. 

Diskulogen. Medlemstidningen Diskulogen med Släktforskarnytt har under året utkommit med fyra 

tryckta nummer, under redaktörskap av Anna Linder. Därtill utgavs ett temanummer om Disgen 2016; 
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detta distribuerades enbart som pdf. Diskulogen finns också tillgänglig på webben som pdf-filer. En 

övergång till en något lättare papperskvalité resulterade i en stor besparing. 

Pdf-tidningen för engelskspråkiga medlemmar, Rooted in Sweden, har utkommit med ett nummer 

under 2016. Tidningen läggs nu tills vidare i malpåse och kan återupplivas den dagen vi formulerar en 

mer genomtänkt strategi för den amerikanska marknaden. 

Samarbetsavtal. Dis har samarbetsavtal med ArkivDigital. Dis äger vid årsskiftet 2016/2017 

oförändrat 20000 aktier i ArkivDigital AD AB. Samarbetsavtalet har resulterat i ett "annonsbyte" där 

AD får publicera korta produktplacerande artiklar i Diskulogen, i utbyte mot att Dis får möjlighet till 

marknadsföring via ADs epostutskick. 

Rikstäckande Genealogisk Databas. Projektgruppen som studerar möjligheterna till en "rikstäckande 

genealogisk databas" (RGD) har arbetat vidare under året med Christer Gustavsson som projektledare. 

Samarbetet mellan utvecklarna, Kalle Lundberg, Anderz Hellgren, Carl-Johan Gustafsson och Mats O 

Jansson, har fortsatt. Diskussionerna med Disbyt-utvecklarna har lett till ett nära samarbete eftersom 

de ingående delarna med tvättning, analys och matchning av data har stora likheter. På sikt kommer 

även sökning och presentation att vinna på samordning. Verktygsutvecklingen för namn, orter och 

källor som diskuteras att användas i såväl RGD, Disbyt som fler av Dis verktyg går sakta framåt. 

openRGD gjordes tillgängligt under fjolåret och var ett resultat av samarbete mellan DIS och Lunds 

universitet (Institutionen för Elektro- och Informationsteknik, EIT) och har stötts med ett finansiellt 

bidrag från Internetfonden. openRGD är tillgängligt på sidan https://rgd.dis.se för ”självbetjäning” och 

har använts av många forskare för att höja tillförlitligheten i relationer och sakuppgifter i den egna 

forskningen. Vi har ingen bra statistik på användningen av openRGD, men vid en städning av servern i 

början av 2017 avlägsnades cirka 800 tillfälliga gästkonton med en total mängd av 150 GB 

släktforskningsdata. 

Utbildning. I Föreningen DIS är utbildning en viktig fråga och regionföreningarna har under 2016 

gjort en stor insats för att utbilda och informera om Disgen 2016, men också om mycket annat, som till 

exempel ArkivDigital och DNA som under året har lockat många nya besökare till DNA-caféer och 

liknande arrangemang. I och med den nya trenden har också fler sammankomster arrangerats 

tillsammans med släktforskarföreningar och studieförbund.  

Under 2016 har flera regioner anordnat egna utbildningsträffar för utbildare, ibland tillsammans med 

de faddrar som finns i regionen.  

Under funktionärsdagarna var en av punkterna utbildningsfrågor och det var många intressanta 

frågeställningar som togs upp.  

Distansutbildning har genomförts i DIS-Småland och DIS-Syd. 

https://rgd.dis.se/
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Utbildningsmaterial för Disgen 2016 finns nu att köpa via DIS webbshop eller via DIS-Bergslagen 

som har arbetat fram Grundkursen i Disgen 2016. Även DIS-Filbyter har tagit fram ett 

utbildningsmaterial och DIS-Öst arbetar på ett liknande material som är anpassat till kortare 

utbildningsinsatser. Sveriges Släktforskarförbund har gett ut en ny version av handboken ”Släktforska 

med kartor” och det är Björn Johansson och Karl-Ingvar Ångström, båda från Föreningen DIS som 

skrivit den, till nytta och nöje för alla släktforskare.  

Grafisk profil. Föreningens nya grafiska profil har under året genomförts på huvuddelen av 

hemsidan, i Diskulogen och i marknadsmaterial. Det som återstår är ett antal "specialdelar" av 

hemsidan som t ex Disbyt, "Min sida", DIS Forum med mera, där det är tekniskt mer komplicerat att 

byta utförande. De flesta regionföreningarna har påbörjat arbetet med att införa den nya grafiska 

profilen i sitt material. 

Medlemsenkäter. Under året har DIS genomfört fem enkäter bland medlemmarna med hjälp av ett 

webbaserat enkätverktyg. Enkäterna har tagit upp frågor om Diskulogen, Disbyt, Varför är du medlem 

i DIS?, DIS regionföreningar samt DIS produkter och tjänster. Resultaten har gett oss bättre kunskap 

om vad medlemmarna tycker och kommer att hjälpa till att fokusera verksamheten på vad 

medlemmarna efterfrågar. 

Annonsering. Vi har annonserat i Släkthistoriskt forum, Släkthistoria samt Bygd och Natur. Våra tre 

ben - Ideell förening, Verktyg och Släktforskning har vi börjat lyfta fram på ett mer fokuserat sätt i 

olika sammanhang. Våra annonser i alla tidningarna har nu förnyats och haft Disgen 2016 som fokus.  

Anställda. 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 heltidsanställd som verksamhetsledare. 

Vid årsskiftet 2016/2017 hade Dis alltså 3,5 heltidstjänster anställda. 

Beträffande ekonomiska förhållanden hänvisas till styrelsens förvaltningsberättelse.  
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Till alla som aktivt bidragit till det gångna årets framgångsrika verksamhet vill vi framföra ett 

varmt tack. 

 

Linköping den 12 februari 2017. 

Styrelsen 

 

 

     

Daniel Berglund  Eva Dahlberg  Elisabeth Leek 

     

Tommy Nilson  Gunilla Kärrdahl  Claes Embäck 

     

Karl-Ingvar Ångström  Bo Kleve  Christina Claesson 

     

Josefine Nilson  Mats O Jansson   

 


