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Uppföljning av "Verksamhetsmål under perioden 2017-2018" 
 

(1.2) Slutföra införandet av den nya grafiska profilen. Gäller främst övriga delar av Dis webbplats 

(administrationssidor, Disbyt, Dispos, forum med mera). 

Detta anses nu genomfört. 

 

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

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

Som 2017: broschyrerna följer den nya grafiska profilen. Behovet av en heltäckande systematisk 

översyn anses tillgodosett. 

 

(1.2) Införa och följa upp internetannonsering (främst Google, Facebook). 

Annonsering pågår på Google med en budget om 50 kr/dag. Uppföljning har gjorts med Googles 

verktyg men ingen särskild "optimering" av annonseringen har skett.  

 

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

mellan webbplats och pappersutgåva. 

Medlemsbreven utgör en länk mellan webb och Diskulogen. Ingen strategi än för innehållet i 

Diskulogen. 

 

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

Inte genomfört än. 

 

(1.5) Mer systematiskt närvara på Facebook och andra fora på internet. 

Ett embryo till "bevakningsgrupp" finns men den har inte börjat arbeta. 

 

(2.1) Lansera uppdaterad version av Disgen med ny funktionalitet under 2017.  

Försenat till 2018. Disgen 2016.6 kom under hösten. 

 

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

Diskussioner men ingen konkret utveckling. 

 

(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. 

En 1500-årspolicy har införts och riktlinjer för kopiering av data har utgivits. 

  

(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. 

Pågående arbete. 

 

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

finansierades via Internetfonden. 

Pågående arbete. 

 

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

Utvecklingen har fortgått men lanseringen uteblivit under 2017. 
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(2.2) Göra särskilda insatser för att markant öka deltagandet i Disbyt, både vad gäller bidrag och 

användande. 

Regelbundna s.k. puffar skickas till medlemmarna och håller ombuden varma. Däremot verkar de inte 

resultera i någon markant ökning av deltagandet. 

 

(2.3) Kartverksamhet - driftsätta den planerade kartservern och erbjuda terrängkartan samt gamla 

ekonomiska kartan förutom redan framtagna kartor. 

Kartserver ej driftsatt. Kartmaterial tas fram enligt plan. 

 

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

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

Befintlig portal har underhållits av Torgny Larsson under 2017. 
 

(3.1) Specificera en supportplan, vilka områden, vilka program och vilka plattformar vi har support på; 

vidare utöka supportledningen och utreda behov och utformning av en supportportal inom ramen för 

ordinarie webbplats, www.dis.se. 

Arbetet fortsätter under 2018. 
 

(3.1) Förstärka fadderorganisationen, både personellt och utbildningsmässigt, inom prioriterade 

områden. 

Vi har skapat ett supportråd. 3 nya faddrar har engagerats under 2017, och utbildningar har 

genomförts. Arbetet fortsätter under 2018. 
 

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

Ingen aktivitet. 

 

(4.1) "Få igång" distansutbildning inom organisationen. 

Olika aktiviteter har pågått. För närvarande hänvisar vi till DIS-Filbyter för distansutbildning. 

 

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

En ny version av avtalet är under utarbetande. Inga radikala ändringar så långt. 

 

 


