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DIS verksamhetsplan 2019–2020 

 Att beslutas vid Dis årsmöte 2019 

 

Verksamhetsplanen utgår från dokumentet ”DIS Policy”, som senast reviderats av styrelsen i februari 

2016. Policyn är i sin tur är baserad på föreningens stadgar. 

 

Enligt Dis stadgar ska verksamhetsplanen läggas fram varje årsmöte för de närmaste två verksamhets-

åren. Vid årsmötet 2019 sträcker sig alltså den aktuella perioden till och med december 2020.  

 

För varje punkt i verksamhetsplanen anges inom parentes vilken punkt i policyn som den stödjer sig 

på. "XX" betyder att det inte finns någon direkt motsvarande punkt i DIS Policy. 

 

Verksamhetsmål under perioden 2019–2020 
 

(1.2) Fortsätta med internetannonsering på Google, förhoppningsvis via bidrag från TechSoup. 

Utvärdera och optimera pågående kampanjer. 

 

(1.3) Fortsätta med medlemsutskicken. Systematisera framtagande av innehåll till Diskulogen och Dis 

webbplats. 

 

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

 

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

 

(2.1) Lansera uppdaterad version av Disgen med ny funktionalitet under 2019.  

 

(2.1) Erbjuda en släktforskningsapp för smarttelefoner och plattor. 

 

(2.2) Fortsätta utveckla openRGD: undersöka vilka utvecklingsmöjligheter som finns för att nå 

Släkttrim, ett planerat verktyg för kvalitetskontroller i medlemmarnas egna släktforskningsdatabaser. 

 

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

 

(2.2) Lansera en ny version av Dispos. 

 

(2.2) Fortsätta ansträngningarna för att markant öka deltagandet i Disbyt, både vad gäller bidrag och 

användande. 

 

(2.3) Kartverksamhet - Utveckla leveransmetoderna för kartor för ökad enkelhet och effektivitet, t ex 

via en kartserver. Undersöka möjligheterna att tillhandahålla ytterligare kartmaterial. 

 

(3.1) Utreda möjligheter för att locka flera att engagera sig som faddrar. Förstärka 

fadderorganisationen, till exempel utbildningsmässigt. Särskilt försöka rekrytera faddrar med djup 

teknisk kunskap. 

 

(3.1) Underhålla funktionärsportalen (funktionar.dis.se), med information för faddrar, utbildare, 

utvecklare och övriga funktionärer; och överföra denna till ny ansvarig och ny teknisk plattform. 

 

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

 

(4.1) Fortsätta utveckla distansutbildningen i Disgen inom organisationen, bland annat med hjälp av 

Dis-Filbyters kursmaterial. 
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(4.3) Utveckla samarbetet med regionföreningarna inom utbildningsverksamheten genom den 

kommande utbildningsgruppen. 

 

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

 

 

Viktiga och kostnadsdrivande aktiviteter i den löpande 
verksamheten 
 

Personal 

Driva DIS kansli med bemanning som föregående år (1,5 heltid) 

Verksamhetsledare (1 heltid) 

Utvecklare (1 heltid) 

 

Möten 

(4.2) Funktionärsträff i Linköping, i oktober 

Årsmötet fortsätter att ambulera i landet 

3–4 styrelsemöten per år i Linköping 

Arbetsgrupper som kompletterar styrelsen i olika frågor 

 

Publikationer 

(1.3) Ge ut Diskulogen med 4 nummer per år 

(1.2) Göra regelbundna e-postutskick till medlemmarna 

 

Utställningar 

(1.2) Ställa ut på Släktforskardagarna 

 

Samverkan 

Delta i Släktforskarförbundets samrådskonferenser 

I samarbete med Östgöta Genealogiska Förening tillhandahålla forskarstuga/referensbibliotek i 

Linköping under kansliets öppettider 

 

Övrig verksamhet 

 

I övrigt driva verksamhet som är i linje med DIS policy och stadgar. 


