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Uppföljning av "Verksamhetsmål under perioden 2016-2017" 
 

(1.2) Införa den beslutade nya grafiska profilen. 

Till stor del genomfört under 2016. Det som återstår är främst särskilda webbdelar som Disbyt, DIS 

Forum, "Min sida" med mera. 

 

(1.2) Göra en översyn gällande utformning och behov av våra broschyrer och övrigt PR-material 

(tryckt material, Dis webbplats, film, text, bild). 

Broschyrerna följer den nya grafiska profilen men ingen heltäckande systematisk översyn har ännu 

skett. 

 

(1.2) Undersöka/påbörja internetannonsering (t ex Google, Facebook). 

Annonsering påbörjad på Google med en budget om 50 kr/dag. Uppföljning görs under 2017. 

 

(1.3) Mer systematiskt ta fram innehåll till Diskulogen och Dis webbplats, och samordna innehållet 

mellan webbplats och pappersutgåva, via det nybildade informationsrådet. 

Vissa steg tagna, mer kommer under 2017. 

 

(1.3) Erbjuda Diskulogen enbart som e-tidning till de medlemmar som själva väljer det. 

Kommer 2017. 

 

(1.4) Lansera ny version av Dis webbplats, www.dis.se. 

Gjort i augusti 2016. 

 

(1.4) Se till att även övriga delar av Dis webbplats (Disbyt, Dispos, administrativa delar osv) följer den 

nya grafiska profilen. 

Arbete pågår. 

 

(1.5) Mer systematiskt närvara på Facebook och andra diskussionsfora för släktforskare. 

Ingen systematisk verksamhet utanför DIS egna kanaler under 2016. 

 

(2.1) Lansera Disgen 2016 med en (kostnadsfri) uppdatering under året.  

Disgen 2016 lanserades i mars 2016 och 5 uppdateringar har kommit under året. 

 

(2.1) Utveckla Disgen med ytterligare ny funktionalitet och lansera denna under 2017. 

Arbetet inlett. 

 

(2.1) Genomföra förstudie av Disgen på Apple OSX. 

Genomfört, och beslutet är att inte utveckla Disgen för Mac. 

 

(2.1) Påbörja app-utveckling för smarttelefoner och plattor. 

Ej påbörjat 2016. 

 

(2.2 ) I samband med lansering av nya Disbyt, ta fram fördjupade råd och anvisningar för etik och 

kvalitet, samt informera om gällande lagstiftning kring sekretess, upphovsrätt och integritet. Dito vid 

eventuell lansering av RGD. 

Arbete pågår inför nya Disbyt. 
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(2.2) Utveckla verktyg med databaser för namn, orter (inkl. GidX-data) och källor (avknoppning från 

RGD-projektet). Dessa är tänkta att användas i framtida Disgen, Disbyt och eventuellt RGD. 

Arbete pågår. 

 

(2.2) Fortsätta utveckla RGD-projektet vad gäller de delar som ligger utanför den del som 

finansierades via Internetfonden. 

Visst arbete pågår men huvudsakligen med Disbyt-fokus. 

 

(2.2) Lansera nya Disbyt och fortsätta utvecklingen av de interna Disbyt-verktygen. 

Arbete med nya Disbyt har gjorts under hela 2016. Betatester inledda i slutet av året. 

 

(3.1) Utveckla och underhålla en funktionärsportal, med information för faddrar, utbildare, utvecklare 

och övriga funktionärer, inom ramen för ordinarie webbplats, www.dis.se. 

Genomfört. Befintlig portal har underhållits av Torgny Larsson under 2016. Ny teknisk lösning bör 

komma under 2017. 

 

(3.1) Skapa en supportledning och ta fram en supportplan. 

Arbetet fortsätter under 2017. 

 

(3.1 ) Utveckla och underhålla en supportportal inom ramen för ordinarie webbplats, www.dis.se. 

Den nya hemsidan innehåller supportinformation, men vi har inte skapat en dedikerad supportsektion 

där. 

 

(3.3) Undersöka möjligheten att skapa en webbplats för medlemmarna att publicera sina släktträd. 

Ingen särskild aktivitet. 

 

(4.1) "Få igång" distansutbildning inom organisationen. 

Har visat sig svårt. Det pågår f.n. bildande av en arbetsgrupp med Bengt Kjöllerström och 

intresserade regionföreningar, för framtagande av en distanskurs för Disgen. 

 

(5.1) Utveckla samverkan med regionföreningarna enligt det nya samarbetsavtalet. 

Pågående arbete under 2016. 


