
Motion 2 till DIS årsmöte 2021, ”Uppdatering av DIS stadgar” 
 

Motionens text: 

Dis stadgar uppdaterades senast 2015.  

I stadgarnas paragraf 2 står följande 

”För att förverkliga sin uppgift skall DIS bl a  

1. genom utgivandet av medlemsblad och genom andra media bedriva allmän 

informations- och upplysningsverksamhet i frågor om datorn och annan modern teknik som effektiva 

hjälpmedel i släktforskningen” 

Den tekniska utvecklingen inom IT-området går väldigt snabbt. IT-tekniken skapar många nya 

förutsättningar för oss släktforskare.  

Kommer vi att inom de närmaste åren vara fokuserade kring frågor om datorn eller är det andra 

medel och metoder för att släktforska som kommer? Jag tycker att stadgarna ska mera stötta i att 

följa med den tekniska utvecklingen inom IT-tekniken.  

Mitt förslag är därför att tillsätta en grupp som ser över de nuvarande stadgarna. 

Ingrid Belfrage, Gävle 

 

Styrelsens yttrande: 

Motionären föreslår en stadgeöversyn med anledning av att §2 i stadgarna (”ändamålsparagrafen”) 

talar om datorer - men den tekniska utvecklingen går fort och kanhända är det inte enbart datorer 

som borde vara i föreningens fokus i framtiden. 

Styrelsen har i och för sig inget emot en stadgerevision, men den nämnda paragrafen talar ju om 

”datorn och annan modern teknik” och det anser vi är tillräckligt brett formulerat för att inte 

begränsa föreningens verksamhet när det gäller att använda, studera eller utveckla tekniska 

hjälpmedel i släktforskningen. 

En stadgerevision är heller inget mål i sig. Styrelsen tar fortlöpande initiativ till stadgeändringar då 

behov visar sig finnas, exempelvis som nu i år då vi föreslår ett mindre förtydligande om årsmöten på 

distans. 

Vad som är intressantare är väl då att diskutera föreningens verksamhet – vad vi ska göra och vad vi 

inte ska göra; samt föreningens organisation – exempelvis ordningen med regionföreningar. 

Styrelsen har rätt nyss diskuterat ändamålsparagrafen och landat i tolkningen att ”datorhjälp i 

släktforskningen” betyder utveckling av tekniska hjälpmedel för släktforskning, i motsats till att 

inrikta verksamheten på att i huvudsak ge hjälp till personer som har olika tekniska problem med på 

marknaden förekommande hjälpmedel för släktforskning. 

För att den sortens breda diskussioner om verksamheten ska vara givande krävs det medlemmar som 

dels har åsikter och vill diskutera dem, dels också är beredda att hjälpa till och genomföra det som 

blir resultatet av diskussionerna. 



Styrelsen har idag ingen konkret plan för att initiera den här typen av diskussioner, men 

coronapandemin har tvingat oss alla att vänja oss vid distansmöten och det öppnar faktiskt en del 

nya möjligheter att genomföra samtal om föreningens framtida verksamhet. 

 

Styrelsen föreslår 

att motionen med detta anses besvarad. 


