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DIS verksamhetsplan 2021-2022 

 Uppföljning vid Dis årsmöte 2022 

 

Verksamhetsmål under perioden 2021–2022 
 

(1.2) Fortsätta med internetannonsering på Google, kostnadsfritt via ”Google Ad Grants”. Utvärdera 

och optimera pågående kampanjer. 

Har rullat på under året. Samordning med regionföreningarna har fortsatt. 

 

(2.1) Lansera uppdaterad version av Disgen med ny funktionalitet under 2021. 

Disgen 2021 släpptes i mars/april 2021.  

 

(2.1) Färdigställa appen ”Släkten” även för iOS. Därefter studera möjlig vidareutveckling. 

Android-versionen av ”Släkten” blev klar 2020 men iOS-versionen har fortsattdröjt eftersom Apple 

inte godtog modellen. Efter flera samtal med Apple under året kom ”Släkten” ut i App Store i början 

av januari 2022. 

 

(2.2) Fortsätta utvecklingen av såväl Disbyt som de interna Disbyt-verktygen. 

Har fortsatt och nya versioner (med rätt små ändringar) har sjösatts fortlöpande. 

 

(2.2) Lansera en ny version av Dispos. 

Arbetet omstartade under 2021. 

 

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

användande. 

Ansträngningarna har hittills inte gett stora resultat, men en ökning ses ändå. Få av våra medlemmar 

med andra program än Disgen väljer att skicka in till Disbyt, oklart varför. 

 

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

via en kartserver. Undersöka möjligheterna att tillhandahålla ytterligare kartmaterial. 

Arbete pågår med nordiska kartor, och under året har kartor över Danmark lanserats. 

 

(3.1) Överföra funktionärsportalen till ny teknisk plattform och utveckla dess innehåll. 

Ny funktionärsportal startad i mars. Arbetet med innehållet har fortsatt under året. 

 

(4.3) Utveckla samarbetet med regionföreningarna inom utbildningsverksamheten genom 

utbildningsgruppen. 

Arbete kring gemensamma Zoom-träffar med mera har fortsatt under året. 

 

(5.1) Utveckla samverkan med regionföreningarna enligt samarbetsavtalet. 

Ingen verksamhet under året kring samarbetsavtalet. 

 

(9.1, 4.3) Utveckla digitala distansmöten, både externa (som t ex webbinarier) och interna (som t ex 

funktionärsträffen) och/eller i samarbete med andra föreningar (t ex den s.k. ” rikstäckande 

släktforskardagen”) 

Mycket utvecklingsarbete har skett, eftersom fysiska träffar har varit ett svårt område under året. 

 


