
Vad ska DIS regionföreningar syssla med? 
 

När DIS grundades 1980 fanns ett stort behov att stötta datoranvändandet i släktforskningen och DIS 

och sedermera dess regionföreningar hade samma mål. Att regionföreningarna skapades som just 

regionala föreningar och inte lokala var säkert en god tanke. Men nu finns knappast någon 

släktforskning alls som inte använder datorer! DIS löste det problemet för något år sedan genom att 

omtolka sitt eget syfte till att bli mer av en programvaru- och databasleverantör, men lämnade med 

det regionföreningarna i en oklar situation. Så vitt vi vet har inte regionföreningarnas nya roll 

behandlats mer än i en ledare i Diskulogen.   

Under pandemin så har vi lärt oss att mer och mer använda digital mötes-, konferens- och 

föredragsteknik. Det gör att mycket som vi gör i regionföreningarna idag, t ex kurser, föredrag och 

instruktionsfilmer enkelt kan nå en mycket större publik än vår egen region. Men vi får också mer 

”konkurrens” från resursstarka riksaktörer inom detta utbud. 

Om vi regionföreningar ska bli mer lika ”vanliga” släktforskarföreningar är vi inte helt säkra på att 

dagens organisation är den mest lämpade. Ska vi arbeta huvudsakligen digitalt kunde vi vara 

geografiskt större, men ska vi arbeta lokalt och mer med fysiska träffar, som många nu längtar efter 

att återgå till, är i alla fall en del av regionföreningarna för stora. 

Vi upplever stödet från DIS för vårt regionala arbete som alltför svagt. På åtminstone fyra år har vi i 

DIS-Mitt inte haft ett besök av någon från DIS styrelse, trots att det bör ske minst en gång per år 

enligt samarbetsavtalet. Det finns från flera regionföreningar önskemål om en mängd saker DIS 

borde göra, men som inte blir gjort. Statusen på regionordförandemötena är oklar, men vi har 

förstått som att det haltar. Ett förslag på uppdaterat samarbetsavtal ligger på DIS bord, men inget 

beslut är taget så vitt vi vet. 

Vi föreslår att DIS, tillsammans med regionföreningarna, utreder syfte och organisation för 

regionföreningarna. Denna utredning bör ge svar på frågorna: 

• Behövs DIS regionföreningar eller kan de övergå i annan, mer allmän, släktforskarverksamhet 

• Om de behövs, vad ska de uppfylla för att vara en DIS regionförening och inom vilka ramar 

kan de vara verksamma 

• Syfte och mål för regionföreningarna 

• Hur ska regionföreningarna vara organiserade för att kunna verka effektivt 

• Hur ska samarbetet mellan DIS och dess regionföreningar se ut 
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