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Uppföljning av ”Verksamhetsmål under perioden 2019–2020” 
 

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

Utvärdera och optimera pågående kampanjer. 

Vi har fått tillgång till en gratisversion av Google AdWords, kallad AdGrants, under hösten. 

Konfiguration av denna pågår. 

 

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

webbplats. 

Medlemsutskick har gjorts regelbundet och material till webben har kommit fram genom 

verksamhetsledarens försorg. Diskulogen - ingen ändring, men redaktören gör ett gott arbete. 

 

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

Genomfört sent under året. Vi kommer att informera medlemmarna under 2020. 

 

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

Ingen systematisk verksamhet. Nya tag planeras. 

 

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

Detta är genomfört. 

 

(2.1) Erbjuda en släktforskningsapp för smarttelefoner och plattor. 

Arbetet med implementation och tester är gjort men lansering har dröjt. 

 

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

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

Ingen aktivitet genomförd under året. 

 

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

”Nya Disbyt” är testat och klart för lansering, men ännu inte driftsatt. 

 

(2.2) Lansera en ny version av Dispos. 

Prototyp visades på Släktforskardagarna i Borås. 

 

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

användande. 

Vi har använt medlemsutskick som huvudkanal för detta och kan se en markant ökning av antalet 

bidrag under 2019. Däremot förblir antalet bidragsgivare detsamma, cirka 7000 medlemmar. 

 

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

via en kartserver. Undersöka möjligheterna att tillhandahålla ytterligare kartmaterial. 

Kartservern dröjer, men t ex Skånska Rekognosceringskartan har blivit klar under året. 

 

(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. 

Detta ingår numera i den löpande verksamheten. 

 

(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. 

Detta ingår numera i den löpande verksamheten. 
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(3.3) Undersöka möjligheten att skapa en webbplats för medlemmarna att publicera sina släktträd. 

Ingen aktivitet genomförd under året. 

 

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

Dis-Filbyters kursmaterial. 

Utvecklingen är klar. Distansutbildningar pågår i regionföreningarna. 

 

(4.3) Utveckla samarbetet med regionföreningarna inom utbildningsverksamheten genom den 

kommande utbildningsgruppen. 

Utbildningsgruppen har bildats under året. 

 

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

Pågående verksamhet genom i första hand två möten om året i samband med styrelsemötena. 

 

 


