
 

Styrelsens yttrande över motion 1 till DIS årsmöte 2023, 

” Vad ska DIS regionföreningar syssla med?” 
 

Det är nyttigt att ibland ifrågasätta gällande strukturer och sådant som bara rullar på för att det alltid 

har varit så. Den första regionföreningen, DIS-Väst, bildades redan 1987 och orsaken var, som den 

nuvarande styrelsen förstår saken, att man ville ha mer lokalt självbestämmande. 

Efterhand har regionföreningarna utvecklats till att bli DIS främsta stöd för lokala aktiviteter som till 

exempel kurser, föredrag, utfärder, sammankomster, gemensam släktforskning osv, alltså en mängd 

aktiviteter som svårligen kan drivas centralt från Linköping. 

Samarbetet mellan DIS och regionföreningarna, samt mellan olika regionföreningar, har 

huvudsakligen vilat på informella rutiner och initiativ. Föreningarnas stadgar säger inte så mycket 

konkret om vad som ska göras eller, för den delen, inte göras inom detta samarbete. Denna ordning 

fungerade bra så länge som de som hade varit med från starten kunde stå för sammanhang och 

kontinuitet. 

För ett antal år sedan ville vi (det vill säga både DIS och alla regionföreningarna) få lite mera styrning 

på samarbetet och införde, efter många och bra diskussioner, ett samarbetsavtal mellan DIS och 

respektive regionförening. Avtalet styr i mer detalj vad var och en ska göra. 

DIS regionföreningar är och har alltid varit självständiga föreningar med egna stadgar. Vad 

regionföreningen ska syssla med framgår av dess stadgar. En regionförening kan alltså i teorin 

besluta att syssla med något angränsande område, som exempelvis hembygdsforskning, eller rentav 

något helt annat.  

Konsekvensen av att välja att syssla med något som avviker alltför mycket från DIS syfte (vilket i sin 

tur styrs av DIS stadgar §2) blir förmodligen att DIS styrelse beslutar att regionföreningen inte längre 

ska vara en regionförening till DIS. 

Eftersom stadgarna inte ger mycket konkret stöd är det styrelsens uppfattning att samarbetet måste 

baseras på en kontinuerlig diskussion och dialog. Tanken är att samarbetsavtalet ska vara en 

utgångspunkt i den diskussionen, och utvidgas eller ändras när behov föreligger och det finns en 

samsyn på lämpliga åtgärder. Styrelsen har förstått det som att regionföreningarna allmänt delar den 

uppfattningen. 

Förutom samarbetsavtalet finns det ytterligare upparbetade samtalskanaler. Dels är 

regionföreningarnas ordförande (eller ersättare) adjungerade till DIS styrelsemöten, och här finns 

goda möjligheter att driva dialogen framåt. Dels har styrelsen tillsatt en regionföreningsgrupp, som 

leds av en regionföreningsordförande och som ersätter det tidigare regelbundna mötet mellan DIS 

och regionordförandena, eftersom detta fungerade lite olika bra från gång till annan. 

Styrelsen anser att det är en bra idé att ta en ny diskussion om hela regionföreningstanken, men det 

krävs inte någon ny struktur för detta. Alla kanaler som behövs finns redan. 

Till Släktforskarförbundets stämma 2022 motionerade DIS om vikten att skaffa en långtidsvision. 

Inom DIS borde vi göra samma visionsarbete själva, och regionföreningsdiskussionen kan till sin 

principiella del höra hemma i ett sådant visionsarbete, medan den konkreta delen av 

samarbetsfrågorna kan skötas i de forum och kanaler som redan finns. 



 

 

 

Styrelsen föreslår årsmötet 

att motionen formellt avslås men att styrelsen uppmanas att, tillsammans med regionföreningarna, 

ta upp de frågor som motionen listar i de kanaler och fora som redan finns. 

 

 

Appendix 

För till exempel DIS-MITT säger §3: Föreningens syfte är att inom sitt verksamhetsområde främja 

nyttjandet av datorer för släktforskning och sprida kunskap härom samt i övrigt stimulera 

datoranvändning. 

För till exempel DIS Syd anger §1B: B. Föreningens syfte är att inom en region huvudsakligen 

bestående av Skåne och Blekinge bedriva verksamhet i överensstämmelse med målsättningen inom 

DIS, som är ”att undersöka och utveckla möjligheterna att utnyttja datorhjälp i släktforskningen och 

sprida kunskap härom samt i övrigt stimulera svensk släktforskning”. 

DIS stadgar säger bland annat § 27. Medlemmar i DIS kan sammansluta sig i regional DIS-förening, 

med geografiskt avgränsat primärt verksamhetsområde. Regional förening är egen juridisk person, 

organ för DIS regionala verksamhet och skall ha med DIS gemensamt syfte. 

§ 28. Stadgar för regional förening bör stå i överensstämmelse med av DIS föreningsmöte fastställda 

normalstadgar för regional förening, samt vara godkända av DIS styrelse. 

 


