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Styrelsen har under året bestått av: 

 
Ordförande: Daniel Berglund, Västra Frölunda 

Vice ordförande: Eva Dahlberg, Jönköping 

Sekreterare: Elisabeth Leek, Sunhultsbrunn 

Övriga ledamöter: Bo Kleve, Linköping 

 Tommy Nilson, Eksjö (till 12 mars) 

 Peter Åberg, Stockholm 

 Christina Claeson, Göteborg 

 Kristina Andersson, Lidköping 

 Anders Lindberg, Lund 

 Gunilla Jacobson, Helsingborg (från 12 mars) 

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. 

Ekonomiansvarig i styrelsen har varit, fram till mars, Tommy Nilson; och därefter Peter Åberg. 

Löpande ekonomisk administration har utförts av kansliets personal. 

Årsmöte. Föreningens årsmöte hölls den 12 mars, helt på distans via Zoom. Det har visat sig att 

distansmöte ger betydligt fler deltagare än vanliga möten, så även om det inte detta år motiverades av 

covid-pandemin valde styrelsen att genomföra årsmötet helt på distans. Årsmötet hade 178 deltagare. 

Medlemsutveckling. Antalet medlemmar i föreningen uppgick vid verksamhetsårets slut till 19 290 

(föregående år 20 042), vilket innebär en total minskning med 752 medlemmar. Cirka 550 medlemmar 

är bosatta utom Sverige. 

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

detta främst beror på bristande konkurrenskraft hos våra "produkter" i vid mening, kombinerat med 

konkurrens från andra aktörer på marknaden. Utvecklingen av Disgen ska fortsätta. Även andra 

"produkter" som Disbyt, Diskulogen med mera är väsentliga att vidareutveckla. Vidare har 

regionföreningarna en nyckelroll när det gäller utbildning och medlemsvård. 

Styrelsen har via Medlemsgruppen under året initierat ett större antal enkäter om olika aspekter av 

medlemskapet. Enkäterna riktar sig både till nuvarande medlemmar och till sådana som nyligen slutat. 
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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 66,7 % av Dis medlemmar är anslutna till någon av regionföreningarna, vilket 

är en ökande trend, och vi verkar för första gången ha mer än 2/3 av medlemmarna som medlem i 

någon regionförening. Samtliga nytillkomna medlemmar i Dis erhåller ett års fritt medlemskap i den 

regionförening som är närmast deras bostadsort.  

Covid-19. Pandemisituationen har i någon mening lugnat ner sig under året och regionföreningarna 

har kunnat återuppta sin mötes- och kursverksamhet. Den digitala mötestekniken är dock här för att 

stanna, och hybrid- och distansmöten är den framtida normen där så alls är möjligt. 

Arbetsgrupper. För att kunna ha ett effektivare styrelsearbete har styrelsen organiserat ett antal 

arbetsgrupper med syfte dels att bereda olika ärenden inför diskussion och beslut i styrelsen, och dels 

för att hantera praktiska frågor kring t ex marknadsföring. Ett antal andra liknande grupper har 

inordnats i samma schema. Arbetsgrupperna leds ytterst från styrelsen men kan ha deltagare som inte 

sitter i styrelsen. Verksamheten i respektive grupp beskrivs närmare på Dis hemsida1. Följande 

arbetsgrupper är aktiva vid årsskiftet 2022/2023 (s = sammankallande): 

• Disgen styrgrupp 

Josefine Nilson (Disgen-samordnare), Kristina Andersson, Christer Gustavsson, Gunilla 

Jacobson (testledare) 

• Disgen referensgrupp 

Josefine Nilson (s), Eva Dahlberg, Lars Wallgren, Gunilla Jacobson, Bengt Kjöllerström, 

Kristina Andersson, Thomas GH Johansson, Lars Engberg, Björn Johansson (adjungerad i 

kartfrågor) 

• Disbyt styrgrupp 

Mikael Winbladh (s), Kent Hektor, Olle Olsson, Christer Gustavsson, Olof Cronberg, 

Charlotte Börjesson, Josefine Nilson 

• Disbytombuden 

Håkan Johansson (s), Disbytombuden. Mikael Winbladh och Olof Cronberg är adjungerade. 

• Disbyt utvecklingsgrupp 

Mikael Winbladh (s), Ulf Arfvidsson, Anders Ardö, Carl-Johan Gustafsson, Anderz Hellgren, 

Nicklas Pernblad 

• Kartgruppen 

Tor-Leif Björklund (s), Lars Engberg, Ulf Hernelid, Lena Ringbrant Eklund, Hans Bjernevik 

• Medlemsgruppen 

Anders Lindberg (s), Peter Åberg, Torgny Larsson, Harriet Österlund 

• Supportorganisationsgruppen 

Mikael Winbladh (s), Jan Wallin, Lena Ringbrant Ekelund, Sven Kylefors, Bodil Orremo 

 
1 https://www.dis.se/arbetsgrupper 

https://www.dis.se/arbetsgrupper
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• Marknadsgruppen 

Mikael Winbladh (s), Eva Dahlberg, Magnus Hellblom, Peter Åberg 

• Utbildningsgruppen 

Christina Claeson (s), Bertil Lindqvist, Lena Ringbrant Ekelund 

• Eventgruppen 

Elisabeth Leek (s), Peter Johansson, Rolf Lusth, Peter Lusth. 

• Regionföreningsgruppen 

Ylva Amberntsson (s) 

• Utskicksgruppen 

Mikael Winbladh (s), Eva Dahlberg, Daniel Berglund 

• Distansmötesgruppen 

Mikael Winbladh (s), Eva Dahlberg, Peter Åberg, Christina Claeson 

 

Fadderverksamhet. I verksamheten finns det 54 faddrar inom områdena Disgen, Kartor, Apple/Mac, 

Min Släkt, Holger, openRGD och Linux. 4 av dessa står endast till förfogande internt som resursfadder 

till övriga faddrar. Det har inte tillkommit några nya faddrar under 2022, men 4 har lämnat uppdraget 

under året. 

Under året genomfördes en undersökning om hur många ärenden faddrarna hanterar. Snittet i den här 

undersökningen ligger på 5 till 6 ärenden per månad per fadder, men siffran är behäftad med flera 

osäkerheter. Det är också troligen stor skillnad mellan faddrarna. Antal ärenden per månad kan variera 

från 20 ned till något enstaka. 

Under året har supportorganisationsgruppen anordnat 9 fadderträffar med ett varierande innehåll. 

Samtliga faddrar bjuds in till träffarna som genomförs på distans. Det har varit cirka 25 deltagare på 

träffarna. 

Supportorganisationsgruppen har haft 5 möten under året. 

Funktionärsträff. Årets funktionärsträff kunde åter genomföras som ett fysiskt möte i Linköping 

helgen den 8 – 9 oktober. Det fanns också möjlighet att delta på distans via Zoom. På plats i 

Linköping deltog 62 funktionärer och på distans 32 funktionärer. 

Programmet bestod av gruppsamtal i de olika funktionärsgrupperna samt 4 temapass. Som 

gästföreläsare var Claes Westling från Riksarkivet i Vadstena inbjuden. Han berättade om mindre 

kända källor för släktforskare. 

Funktionärsportalen, som fyller en funktion som informationshubb för föreningens funktionärer, har 

under året tillförts diverse information inom olika områden. 
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Forskarstuga. Forskarstugan i Gamla Linköping drivs i samarbete med Östgöta Genealogiska 

Förening. Stugan är normalt öppen måndag - torsdag under större delen av året. I stugan finns det fyra 

datorer för egen forskning. Antalet besökare är ganska litet. 

Det är också spontana besök från besökare i Gamla Linköping och släktforskningsintresserade som 

ibland tittar in i forskarstugan. 

Förbundsstämma. Vid Sveriges Släktforskarförbunds stämma i Skövde den 19 augusti 

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

DIS hade lämnat en motion om nödvändigheten för förbundet att skaffa sig en 10-års-vision, och efter 

en del lätt agiterad diskussion kunde stämman besluta om något som förbundsstyrelsen kunde 

acceptera men som ändå gick i motionens anda. 

Släktforskardagar. Årets släktforskardagar ägde rum i Skövde den 20 – 21 augusti. Föreningen 

deltog för att träffa andra släktforskare och intresserad allmänhet med en välbesökt monter med 

demonstrationsstationer för Disgen, Disbyt, kartor med mera och en försäljningsdisk. Vi samarbetade 

med DIS-Väst som också hade en del i montern. Ett 20-tal funktionärer hjälpte till under helgen med 

olika aktiviteter. 

Dis-träffar. Under 2022 genomfördes åtta digitala träffar i egen regi för alla medlemmar, alltså utöver 

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

produktspecifika och ibland om våra egna verktyg. Träffarna har varit lyckade och populära bland 

medlemmarna. Det har varit mellan 100 och 300 deltagare på träffarna. 

Dessutom har föreningen deltagit i det gemensamma arrangemanget som går under namnet 

Riksföreningarnas Släktforskardag. Den 5 februari arrangerades detta tillsammans med fem andra 

rikstäckande släktforskarföreningar2 med ett brett innehåll för nyfikna släktforskare. Föreningen deltog 

med fyra sessioner under dagen, bland annat berättade Eva Dahlberg om hur DNA-testresutatet ska 

tolkas som en källa bland andra källor. Bo Söderlund från DIS-Öst berättade om källor i Stockholm 

vid forskning på 1800-talet. 

Kartutveckling. Arbetet med anpassning till Disgen av kartmaterial för Norge har slutförts under året 

och verksamheten har fortsatt med att bearbeta finskt kartmaterial. Möjligheter till att tillhandahålla 

ytterligare kartmaterial har studerats. 

Disgen.  Omkring 6 000 medlemmar hade vid slutet av året skaffat Disgen 2021. Omkring 14 000 av 

Dis nuvarande medlemmar har någon version av Disgen. 

 
2 Genealogiska Föreningen, Föreningen för Smedsforskning, Judiska Släktforskningsföreningen i Sverige, 

Svenska Släktakademien och Sällskapet Vallonättlingar. 
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Programutvecklingen görs till stor del av Olle Fåk, Linköping 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. 

Arbetet med utveckling av Disgen ”Klockrike” slutfördes under året och avslutades med att släppa den 

under dess officiella namn Disgen 2023 till funktionärerna i slutet av året. Till denna har en 

webbaserad handledning tagits fram under Josefine Nilson och Christer Gustavssons ledning. 

I arbetet ingår en referensgrupp som utvärderar förslag och kommer med synpunkter på utvecklingen. 

Parallellt med denna arbetar tillfälliga arbetsgrupper med olika specialintressen med att arbeta fram 

förslag på funktionalitet till nästa betalversion med arbetsnamn Disgen ”Luggude”. Arbetet leds 

Disgens styrgrupp (se ovan). 

Appen Släkten. Släkten godkändes för försäljning i Apples App Store från i början av januari 2022. 

Den blev då populär bland iPhoneanvändarna. Den sålde mycket bra den första månaden och under 

året har nästan 900 appar sålts. 

Efter att den blivit godkänd för försäljning vidtog arbetet med att också ändra på den befintliga 

Androidvarianten till en betalapp. Det var ologiskt att iPhone-användarna skulle betala för den medan 

Androidanvändarna skulle kunna använda den gratis. 

Från november är också Släkten för Androidtelefoner en betalapp. Sedan den blev betalapp har cirka 

50 appar sålts till årsskiftet 2022/2023. Av den tidigare Android-gratisvarianten finns det närmare 

2000 användare. 

Disbyt. I databasen Disbyt deltar cirka 7 000 medlemmar med utdrag ur sina släktdatabaser. Disbyt 

har skötts av 9 Disbytombud: Håkan Asmundsson, Gunnar Bergstedt, Charlotte Börjesson, Rolf 

Eriksson, Donald Freij, Kent Hektor, Håkan Johansson, Kerstin Malm och Olle Olsson. Dessa har 

behandlat omkring 1 100 bidrag från föreningens medlemmar. Ansvariga för Disbyt-ombudens arbete 

har varit Håkan Johansson och Olof Cronberg. Antalet personposter lagrade i Disbytdatabasen har 

ökat till 33,1 miljoner (föregående år 32,6 miljoner). 

Dispos. Vårt hjälpmedel för att hitta i källorna, Dispos, har under året haft cirka 77 000 sökningar 

(oförändrat från föregående år). Vi har tipsat om Dispos flera gånger i våra nyhetsbrev men Dispos är 

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

genom Sven Lagerströms försorg. 

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 
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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 387 arkiv. Under året har 20 nya arkiv och 

18 uppdateringar tillkommit. En fråga om ett gammalt arkiv har besvarats. Bo Kleve, Linköping 

ansvarar för Dis Arkiv. 

Dis hemsida. Innehållet på sidorna uppdateras fortlöpande 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, med Anna Linder som redaktör. Ulf Örnemark och Eva Dahlberg har svarat för 

korrekturläsningen. 

Under året bytte vi tryckeri för att få ner tryckkostnaden. En mindre ändring av tidningens 

papperskvalitet fick göras på grund av kraftigt varierande papperspriser. 

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 1 500 

medlemmar har hittills valt att avstå pappersupplagan.  

Nyhetsbrev. Under året har föreningen skickat ut, med ganska god regelbundenhet, 19 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 2022/2023 

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 e-postutskick. 

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

regionföreningarna, som under året som vanligt gjort en stor insats inom detta område.  
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Under året har utbildningsgruppen haft ett antal möten med utbildarna. Utöver detta har även ordnats 

möjligheter att delta i vid tre tillfällen med handskriftsläsning under ledning av Torbjörn Wahlström, 

vilket var mycket uppskattat. 

Utbildningsträffarna har handlat om bland annat att använda Zoom, om släktforskarkurser, källor, de 

Youtubeklipp som Anders Lindman Hjalmarsson har tagit fram för Disgen 2021, lite om vårt 

felhanteringssystem Redmine och den senaste versionen av Disgen. 

Annonsering. Vi har haft annonsutbyte med Sveriges Släktforskarförbund så att de har annonserat i 

Diskulogen och vi i Släkthistoriskt forum. En annons infördes i tidningen Land i mars. Den blev dyr 

med ett klent resultat, och vi kommer framgent att koncentrera oss på annonser på webben. 

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 annonsering på Facebook varit 

sparsam. Det som genomfördes var annonsering om Disbyt inför Arkivens dag i november. 

Youtube. På vår kanal har nu vi 95 videos, varav 7 nya under 2022. Det är 866 prenumeranter på 

kanalen och cirka 27 000 videovisningar under 2022 (föregående år cirka 33 500). 

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. Vid årsskiftet 2022/23 hade Dis alltså 3,5 

heltidstjänster tillsvidareanställda, oförändrat sedan föregående år. 

Beträffande ekonomiska förhållanden hänvisar vi till föreningens årsbokslut.  
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Till alla som bidragit till det gångna årets omfattande verksamhet vill vi framföra ett varmt 

tack. 

Linköping och flera andra orter den 5 februari 2023. 

Styrelsen 

 

     

Daniel Berglund  Eva Dahlberg  Elisabeth Leek 

     

Gunilla Jacobson  Kristina Andersson  Anders Lindberg 

     

Peter Åberg  Bo Kleve  Christina Claeson 

 


