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Styrelsen har under året bestått av: 

 
Ordförande: Daniel Berglund, Västra Frölunda 

Vice ordförande: Eva Dahlberg, Jönköping 

Sekreterare: Elisabet Leek, Sunhultsbrunn 

Övriga ledamöter: Bo Kleve, Linköping 

 Josefine Nilson, Huskvarna (till 13 mars) 

 Lars Engberg, Gävle (till 13 mars) 

 Tommy Nilson, Eksjö 

 Peter Åberg, Stockholm 

 Christina Claeson, Göteborg 

 Kristina Andersson, Lidköping 

 Anders Lindberg, Lund  

Revisorer: Dag Köllerström, Forserum 

 Kerstin Karlsson, Uppsala 

 
Styrelsen. Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under året, samtliga via Zoom. Mötena 

i februari, maj och november var hybridmöten med en del av styrelsen samlad i Linköping. Dessutom 

har ytterligare ett antal informella möten hållits via Zoom. Regionföreningarnas ordförande och 

kansliets personal har varit adjungerade till styrelsen. 

Under året har Tommy Nilson varit ekonomiansvarig i styrelsen. Löpande ekonomisk administration 

har utförts av kansliets personal. 

Årsmöte. Föreningens årsmöte hölls den 13 mars, helt på distans via Zoom på grund av pandemiläget. 

Eftersom det var ett distansmöte hölls inget årsmötesfördrag. Årsmötet var ovanligt välbesökt med 

cirka 250 deltagare. 

Medlemsutveckling. Antalet medlemmar i föreningen uppgick vid verksamhetsårets slut till 20 042 

(föregående år 20 531), vilket innebär en total minskning med 489 medlemmar. Cirka 600 medlemmar 

är bosatta utom Sverige. 

Styrelsen är liksom tidigare mycket medveten om att medlemsantalet minskar. Vi tror, oförändrat, att 

detta främst beror på bristande utveckling av våra "produkter" i vid mening, kombinerat med 

konkurrens från andra aktörer på marknaden. Det omfattande utvecklingsarbetet på Disgen som 

genomförts under de senaste åren, och som vi bedömer som strategiskt viktigast, är nu klart och kan 

generera intäkter. Utvecklingen måste dock fortsätta. Även andra "produkter" som Disbyt, Diskulogen 
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med mera är väsentliga att vidareutveckla. Vidare har regionföreningarna en nyckelroll när det gäller 

utbildning och medlemsvård. 

Regionföreningar. Dis har oförändrat 8 regionföreningar. Regionföreningarnas verksamhet framgår 

av egna årsberättelser. Regionföreningarna har under året erhållit ekonomiskt stöd från Dis med cirka 

35 kr/medlem för regional verksamhet, plus det nedan nämnda fria medlemskapet för nya medlemmar 

under första året. Cirka 65,9 % av Dis medlemmar är anslutna till någon av regionföreningarna, vilket 

är en ökande trend. Samtliga nytillkomna medlemmar i Dis erhåller ett års fritt medlemskap i den 

regionförening som är närmast deras bostadsort.  

Covid-19. Pandemin har fortsatt under hela året och har påverkat framför allt regionföreningarnas 

verksamhet med inställda medlemsträffar och andra aktiviteter. Omställningen till digitala möten, 

webbinarier med mera har fortsatt under året, metoderna har finslipats och mycket erfarenheter 

vunnits. Genom inställda fysiska styrelsemöten, inställda Släktforskardagar och ytterligare en 

funktionärsträff på distans har föreningen sparat cirka 230 000 kronor. Givetvis hoppas vi alla på en 

återgång till mer normala förhållanden under 2022, men den digitala mötestekniken är här för att 

stanna. 

Fadderverksamhet. Under året har föreningen tagit ett delvis nytt grepp på supportverksamheten. En 

ny supportorganisationsgrupp har börjat arbeta med uppgifter för att förstärka och utveckla 

supportorganisationen. De har också planerat och genomfört fadderträffar som innehåller utbildning 

för faddrarna. 

Under året har supportorganisationsgruppen träffats och hörts via digitala möten. Gruppen bestod av 

Bodil Orremo, Jan Wallin, Lena Ringbrant Ekelund, Tommy Nilson, Torgny Larsson och Peter Åberg 

under första halvåret 2021. Under andra halvåret 2021 har den bestått av Bodil Orremo, Jan Wallin, 

Lena Ringbrant Ekelund, Sven Kylefors och Mikael Winbladh. 

Digitala faddermöten för samtliga faddrar har genomförts i stort sett en gång i månaden där olika 

teman och utbildningar har behandlats. Utbildningarna har hållits av Torgny Larsson, Lena Ringbrant 

Ekelund, Bodil Orremo, Hans Fällman, Mikael Winbladh. Samtliga faddrar har inbjudits till dessa 

faddermöten. 

Antalet faddrar är relativt konstant och vid årsskiftet 2021/2022 finns 58 faddrar inom områdena 

Disgen, Kartor, Apple/Mac, Min Släkt, Holger, openRGD och Linux samt totalt 16 ”resursfaddrar” 

varav 12 även fungerar som vanliga faddrar. Resursfaddrarna stöttar faddrarna vid mer komplicerade 

frågor. 

Många faddrar är engagerade i sin regions verksamhet, bl.a. som utbildare.  
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Vår erfarenhet från de senaste åren är att frågorna har blivit alltmer av teknisk karaktär, vilket visar på 

den växande komplexiteten i datoranvändning idag och även i våra egna produktlösningar. För det 

behöver vi fler tekniskt intresserade faddrar med IT-bakgrund. De senaste åren har också antal frågor 

om uppgraderingar och licenser samt åtgärder vid byte av dator ökat markant. 

Funktionärsträff. Årets funktionärsträff genomfördes 2–3 oktober som en digital distansträff för 

föreningens alla funktionärer. Det var 80 funktionärer som deltog till och från under helgens olika 

programpunkter.  

Programmet hade en liten inriktning mot föreningens verksamhet på en mer övergripande nivå, men 

även några gästföreläsningar, bland annat av Mats Ahlgren, bloggare på Rötterbloggen, om 

”Utmaningar och möjligheter med genetisk genealogi (DNA) forskning”. 

Funktionärsportal. I mars 2021 lanserades nya Funktionärsportalen för föreningens alla funktionärer. 

Den är en gemensam informations- och kunskapsportal för alla funktionärer. Under året har den 

utökats med innehåll av diverse slag och den fortsätter att utvecklas med aktuellt material. 

Forskarstuga. Forskarstugan i Gamla Linköping drivs i samarbete med Östgöta Genealogiska 

Förening. Stugan är normalt öppen måndag - torsdag under större delen av året, men har under 2021 

varit helt eller delvis stängd för besökare på grund av coronapandemin. Antalet besökare har därför 

varit ganska litet. 

Förbundsstämma. Vid Sveriges Släktforskarförbunds stämma den 4 september representerades 

föreningen av fyra ombud. Dessutom deltog regionföreningarna med egna ombud. Stämman 

genomfördes på distans via Zoom. 

Släktforskardagar. Årets släktforskardagar i Göteborg genomfördes på distans under helgen 11–12 

september. Föreningen deltog med 8 kortare föredrag och en digital monter via Släktforskardagarnas 

webbplats. Cirka 40-50 personer deltog på våra respektive föredrag. 

Föreningen deltog också i ”Digitala släktforskardagen för de rikstäckande släktforskarföreningarna” 

den 17 april. Arrangörer var, förutom Föreningen Dis, Genealogiska Föreningen, Föreningen för 

Smedsforskning, Judiska Släktforskningsföreningen i Sverige, Svenska Släktakademien och Sällskapet 

Vallonättlingar. Arrangemanget genomfördes med ett flertal föreläsningar för varje förening. Vi hade 

5 föredrag plus ett öppet möte för allehanda frågor. 

Dis deltog också i den digitala släktforskarkonferensen ”FFT Live” som Christina Sagersten 

anordnade den 13–14 november 2021. Vår fadder och utbildare Anders Lindman Hjalmarsson höll i 

två workshops kring Disgen 2021 för intresserade deltagare. 
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Dis-träffar. Under 2021 genomfördes sex digitala träffar för alla medlemmar i Dis regi (alltså utöver 

det som anordnats av regionföreningarna). Träffarna har haft vitt skilda innehåll, så som 

produktspecifikt om Disgen 2021, forskningsmetodik och släkthistoria. Träffarna har varit lyckade och 

populära bland medlemmarna. Det har varit allt mellan 50 och 250 deltagare på träffarna. 

Kartutveckling. Den anpassning av nordiska kartor till Disgen som inleddes under 2020 har fortsatt 

under 2021. Delprojektet med kartor för Danmark blev klart under året och resultatet finns till 

försäljning via webbshoppen. Arbetet har sedan fortsatt med Norge där bearbetning av något drygt 

tusental kartblad över framför allt den södra delen pågår. En karta i skalan 1: 1 000 000 och en karta i 

skalan 1:250 000 är klara.  

En översiktskarta över hela Norden har färdigställts, och undersökning av förutsättningarna för finskt 

kartmaterial har påbörjats. 

Lena Ringbrant Ekelund har genomfört kartutbildning vid flera tillfällen via Zoom. 

Disgen.  Omkring 5 000 medlemmar hade vid slutet av året köpt Disgen 2021. Omkring 10 000 av Dis 

nuvarande medlemmar är innehavare av äldre versioner av Disgen.  

Disgen 2021 släpptes i mars och en webbaserad handledning togs fram under Josefine Nilson och 

Christer Gustavssons ledning. Under året har vi sedan huvudsakligen inriktat oss på utveckling av 

nästa betalversion, efterföljaren till Disgen 2021, med arbetsnamnet Disgen ”Klockrike”. En 

uppdatering 2021.2 släpptes i slutet av året med en del felrättningar. 

Programutvecklingen görs till stor del av Olle Fåk samt av vår anställde utvecklare Patrik Hansson. 

Även Björn Johansson, Gunnar Öhrn, Josefine Nilson, Christer Gustavsson och Daniel Berglund har 

gjort värdefulla insatser. Många funktionärer har varit involverade i det mycket viktiga alfa- och 

betatestandet under Gunilla Jacobsons ledning. 

Disgen-organisationen ändrades delvis under våren efter att Disgen 2021 blev klart. En referensgrupp 

har ersatt det tidigare produktrådet. Denna utvärderar förslag och kommer med synpunkter på 

utvecklingen. Parallellt med referensgruppen kommer det att bildas tillfälliga arbetsgrupper med 

medlemmar och användare för att arbeta fram förslag på funktionalitet. Arbetet leds av en styrgrupp 

bestående av Josefine Nilson, Christer Gustavsson och Kristina Andersson. 

Appen Släkten. Under 2021 har appen Släkten endast funnits på marknaden för Androidanvändare. 

Den blev inte godkänd, trots ansträngningar, som gratis app hos Apple. 

Arbetet inriktades då mot att erbjuda den som en betalapp, dvs. via ett engångsköp. Under hösten 

testades en sådan variant och vi lade in den hos Apple för godkännande. Vi fick den godkänd för 

försäljning från 4 januari 2022. 
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Disbyt. I databasen Disbyt deltar cirka 7 000 medlemmar med utdrag ur sina släktdatabaser. Disbyt 

har skötts av 10-talet Disbytombud som behandlat omkring 1 350 bidrag från föreningens medlemmar. 

Ansvariga för Disbyt-ombudens arbete har varit Håkan Johansson och Olof Cronberg. 

Antalet personposter lagrade i Disbytdatabasen har ökat till 32,6 miljoner (föregående år 30,8 

miljoner). 

Vidareutvecklingen av Disbyt sker av följande utvecklare, Anderz Hellgren, Janåke Gestblom och Ulf 

Arfvidsson, Anders Ardö och Carl-Johan Gustafsson. Under året har vi startat en styrgrupp för Disbyt 

bestående av Kent Hektor, Olle Olsson, Christer Gustavsson, Olof Cronberg, Charlotte Börjesson och 

Josefine Nilson. Meningen är att styrgruppen ska diskutera och leda det mer övergripande strategiska 

arbetet kring Disbyts fortsatta framtida utveckling. 

Dispos. Vårt hjälpmedel för att hitta i källorna, Dispos, har under året haft 77 304 (föregående år 

88 400) sökningar. Vi har tipsat om Dispos flera gånger i våra månatliga nyhetsbrev men Dispos är 

troligen fortfarande ett av föreningens mest underskattade verktyg. Vidareutveckling av Dispos pågår 

men omstartades under försommaren med ny utvecklare, Sven Lagerström. 

openRGD. Vårt hjälpmedel för kontroll och ”tvätt” av släktforskningsdatabaser, openRGD, är 

tillgängligt på sidan rgd.dis.se för ”självbetjäning” och har använts av många forskare för att höja 

tillförlitligheten i relationer och sakuppgifter i den egna forskningen. Under året har ingen utveckling 

skett.  

Dis Arkiv, för framtida bevarande av medlemmars släktdata, har under året drivits med ungefär 

samma omfattning som tidigare år. Det finns för närvarade 370 arkiv. Under året har 16 nya arkiv och 

22 uppdateringar tillkommit. 1 räddning har genomförts. Bo Kleve ansvarar för Dis Arkiv. 

Dis hemsida. Innehållet på sidorna uppdateras kontinuerligt med nyheter, artiklar, information, 

aktiviteter, med mera. 

Dis webbshop. Via webbshopen erbjuds föreningens medlemmar möjligheten att köpa Dis-produkter 

(historiska kartor, kursbok och Disgen) och utvalda produkter från Sveriges Släktforskarförbund. 

Försäljningen sker huvudsakligen till medlemmar i Sverige och priserna har därför hållits låga. 

Webbförsäljningen marknadsförs regelbundet till medlemmarna via e-postutskick. 

Diskulogen. Medlemstidningen Diskulogen med Släktforskarnytt har under året utkommit med fyra 

nummer, under redaktörskap av Anna Linder. Ulf Örnemark och Eva Dahlberg har svarat för 

korrekturläsningen. 
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Medlemmar kan välja att frivilligt avstå pappersupplagan av Diskulogen. Tidningen finns alltid 

tillgänglig i pdf-format på webben, med medlemsinloggning för de senaste numren. Drygt 1 300 

medlemmar har hittills valt att avstå pappersupplagan.  

Nyhetsbrev. Under året har föreningen skickat ut, med ganska god regelbundenhet, 16 nyhetsbrev via 

e-post till medlemmarna. De har innehållit nyheter, tips om produkter i webbshoppen (både Dis egna 

och Släktforskarförbundets), information om att Diskulogen finns att läsa på hemsidan samt ett antal 

kortare släktforskartips. De publiceras också på webben och på vår Facebook-sida. Innehållet har 

ibland utformats så att det "fortsätter" på hemsidan för att öka trafiken dit. 

Samarbetsavtal. Dis har samarbetsavtal med ArkivDigital. Dis äger vid årsskiftet 2021/2022 

oförändrat 20 000 aktier i ArkivDigital AD AB. Samarbetsavtalet har resulterat i ett "annonsbyte" där 

ArkivDigital får publicera korta produktplacerande artiklar i Diskulogen, i utbyte mot att Dis får 

möjlighet till marknadsföring via ArkivDigitals epostutskick. 

Utbildningsverksamhet. Ansvaret för utbildningsverksamheten ligger inom Dis i första hand på 

regionföreningarna, som under året som vanligt gjort en stor insats inom detta område.  

Covid-19 fortsatte att ställa till det för framför allt regionföreningarna som i princip fick ställa om till 

enbart digitala aktiviteter, något som de skött med den äran. Många av de digitala träffar som de 

anordnat har haft fler deltagare, jämfört med traditionella fysiska träffar och de som anordnat träffar i 

har skaffat sig mycket erfarenhet av att hålla i digitala möten, vilket är värdefull kunskap i den digitala 

tidsålder som vi lever i. 

Lena Ringbrant Ekelund, Bertil Lindqvist och Christina Claeson som ingår i utbildningsgruppen har 

anordnat ett antal nätverksträffar under året för föreningens utbildare. Utbildningsgruppen har också 

haft ett antal planeringsmöten under året. På funktionärsportalen har utbildningsmaterialet 

kompletterats under året och på YouTube-kanalen finns numera videoavsnitt som tar upp momenten i 

den grundkurs i Disgen som många av föreningens medlemmar har genomfört, antingen med support 

från en utbildare eller som rena självstudier. 

Utöver kursmaterialet i Disgen finns även utbildningsmaterial för kartor tillgängligt, vilket har varit 

mycket uppskattat. Flera av föreningens medlemmar har hållit olika föredrag hos andra föreningar så 

som till exempel Genealogiska Föreningen och vid de digitala Släktforskardagarna i september 2021. 

Andra kanaler för våra utbildare är Facebookgruppen ”Jag gillar Disgen” och DIS Forum. 

Utbildningsgruppen består av Christina Claeson (sammankallande), Lena Ringbrant Ekelund och 

Bertil Lindqvist. Gruppens uppgift är att stödja utbildare centralt och regionalt vad det gäller 

utbildningsmaterial och kompetensutveckling för våra utbildare. 
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Annonsering. Vi har haft annonsutbyte med Sveriges Släktforskarförbund så att de har annonserat i 

Diskulogen och vi i Släkthistoriskt forum. Vi har vidare under hela året haft annons (banner) på 

Släktforskarförbundets hemsida Rötter. Ett annonsutbyte har också skett med Hallands 

släktforskarförening. 

Vi annonserar på Googles söksidor via den kostnadsfria varianten av Google Ads (Google Ad Grants) 

som Google erbjuder till kvalificerade ideella föreningar. Det vill säga att våra annonser kommer upp i 

listan med sökresultat när specifika sökord angetts. Under året har i olika perioder också förekommit 

annonsering på Facebook. 

YouTube. Under 2021 har antalet filmer på vår kanal ökat till 88 videos. Ett stort och betydande 

bidrag kom från Anders Lindman Hjalmarsson som har skapat 31 videos som komplement till 

Grundkursen i Disgen 2021. Det har också kommit nya filmer från Lena Ringbrant Ekelund, Christer 

Gustavsson, Torgny Larsson, Magnus Hellblom och olika föredragshållare på DIS-träffar. 

Det är 704 prenumeranter på kanalen och 33 435 videovisningar under 2021. Populäraste videon under 

2021 är från DIS-träff 20 september ”DNA - Hitta en okänd far - steg för steg” med Christer 

Carmevik. 

 

Anställda. Vid Dis kansli är Marie Andersson heltidsanställd och Helena Carlsson halvtidsanställd. 

Patrik Hansson är heltidsanställd för olika utvecklingsuppdrag såsom Disgen, Disbyt, med mera. 

Mikael Winbladh är heltidsanställd som verksamhetsledare. 

Förre verksamhetsledaren Christer Gustavsson har arbetat deltid, cirka 25%, med färdigställandet av 

Disgen 2021. Anställningen avslutades efter sommaren och Christer avtackades. 

Vid årsskiftet 2021/22 hade Dis alltså 3,5 heltidstjänster tillsvidareanställda, oförändrat sedan 

föregående år. 

Beträffande ekonomiska förhållanden hänvisar vi till föreningens årsbokslut.  

 

 
Till alla som aktivt bidragit till det gångna årets framgångsrika verksamhet vill vi framföra ett 

varmt tack. 

 

Linköping och många andra orter den 13 februari 2022. 

Styrelsen 
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Daniel Berglund  Eva Dahlberg  Elisabeth Leek 

     

Tommy Nilson  Kristina Andersson  Anders Lindberg 

     

Peter Åberg  Bo Kleve  Christina Claeson 
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