Motion till DIS årsmöte 2019
DIS framtidsstrategi – det ideella alternativet i samverkan
Förutsättningarna för släktforskning har dramatiskt förändrats under 2018. Under 2019
kommer Arkiv Digital att sjösätta ett släktforskarprogram på webben. Kommersiella företag
har i en helt ny tappning gjort intåg på släktforskningsområdet. För att kunna erbjuda ett
konkurrenskraftigt alternativ med ideell bas som grund behöver DIS samverkanspartners.
Det är troligen också enda möjliga överlevnadsstrategin för DIS.
Kommersiella
företag
Fina gatans produkter
•

•

Ancestry eller
MyHeritage
(2640: -/år)
Arkiv Digital
(1 790/år)

Ideella sektorn
•
•
•
•

DIS
Digitala forskarsalen (Riksarkivet, f.d. SVAR)
FamilySearch (har i princip tillgång till samma databaser som Ancestry o
MyHeritage)
(Lokala och regionala släktforskarföreningar – dessa får ansluta sig till
konceptet efterhand)

Diskulogen och regionföreningarnas tidningar bör bli navet i gruppen. De
skulle kunna få en ny roll genom
• Bevakning, tips och anvisningar om Digitala forskarsalen och NAD
• Bevakning, tips och anvisningar om FamilySearch
• DNA och FamilySearch för att spåra träffar
• USA och övriga världen via FamilySearch
Detta skulle göra medlemskapet i DIS intressant på ett helt nytt sätt.

Ingen kommersiell
konkurrens!

DIS regioner skulle också kunna ges en ny roll som ambassadörer för
specialföreningar (modellen hämtad från G-gruppen som är medlemmar i
genealogiska föreningar runt Östersjön)
• G-gruppen
• GF
• Smedforskare
• Sällskapet Vallonättlingar
Detta skulle kunna göra medlemskapet i regionföreningarna få nya intressanta
roller förutom de nya som tillkommer enligt ovan.
Det är inte enbart nya medlemmar om kan lockas, utan också ny funktionärer.

Ca 4 430 per år
= ca 15 gånger dyrare

Ca 300 per år

Förslaget innebär att konflikten, konkurrenssituationen, förändras från att gälla alla och allt
mot DIS och Disgen till att bli de kommersiella företagen mot den ideella sektorn där DIS är,
och än mer blir, en ledande aktör. Förutom det mycket gynnsammare priset finns, som
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framgår ovan, flera andra möjligheter att skapa konkurrensfördelar för den ideella sektorn.
Idén är dessutom mycket tydlig och lätt att kommunicera till medlemmar och
kursledare/deltagare i olika släktforskningskurser och till lokala släktforskarföreningar som
måste ta ställning när de planerar sitt program.
Jag yrkar därför att DIS styrelse får i uppdrag
•

•

•

•

att initiera en formell eller informell samverkan med icke kommersiella aktörer, inklusive
FamilySearch och Digitala forskarsalen, i syfte att bevara en stark ideell folkrörelse för
släktforskning.
att verkar för att DIS hela organisation, inklusive tidskrifter och utbildning, förutom DIS
produkter också inriktas för att ge den information och det stöd som medlemmarna behöver
om samarbetspartnernas produkter för att helheten skall bli ett konkurrenskraftigt alternativ
till de kommersiella företagens utbud.
att verka för att DIS, bland annat genom sitt medlemskap i Sveriges släktforskarförbund,
verkar för samverkan med regionala och lokala släktforskarföreningar som stödjer det ideella
alternativet och utvecklar av tjänster för dessa och dess medlemmar som kommersiella
företag inte kan erbjuda.
att initiera ändringar i DIS stadga och avtalet med regionerna för att anpassa dessa
handlingar till de nya förutsättningarna.

Malmö 2019-01-06
Lars-Åke Stenemo
Medlem 13230
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Styrelsens svar
Motionen väcker många följdfrågor och förefaller vara otillräckligt genomtänkt. Det framgår
inte på något sätt hur samarbetet med olika ideella krafter ska se ut konkret och hur
medlemmarna – existerande och blivande – ska kunna uppfatta det som ett sammanhållet
alternativ till kommersiella företag.
Samarbete är i och för sig inget nytt. DIS har sedan många år haft samarbeten med olika
aktörer, förutom det självklara med Sveriges Släktforskarförbund, så har samarbeten
förekommit/förekommer med Genline, SVAR – nu en del av Riksarkivet, Lantmäteriet och
ArkivDigital.
Motionären har en vision men verkar inte riktigt veta hur den ska realiseras, utan vill skjuta
över denna uppgift till styrelsen. Styrelsen å sin sida kan knappast ta över en vision som inte
är genomtänkt och som den därför inte kan dela.
Styrelsen anser också att delar av motionen verkar innebära en radikal ändring av
föreningens inriktning. Sådana ändringar måste föregås av en bred diskussion bland
medlemmarna under en rimligt lång tid, istället för att beslutas plötsligt på ett årsmöte med
typiskt 50–100 deltagare.
En möjlig väg framåt är att motionären t ex skriver en insändare i Diskulogen och redogör för
sin vision, och uppmanar intresserade medlemmar att kontakta honom. På så vis skulle en
grupp av medlemmar kunna formas som tillsammans kan ge en tydligare bild av hur visionen
ska genomföras. Därefter kan det kanske finnas något att agera på.

Styrelsen föreslår:
att motionen avslås.
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