DIS Policy
Framtagen november 2000, senast reviderad av styrelsen 13 februari 2016.

Om föreningen Dis
Föreningens syfte framgår av stadgarna.
Dis bildades 1980 och är medlem i Sveriges Släktforskarförbund sedan 1991. Dis har som idé att
tillhandahålla släktforskar- och datorstöd för medlemmarna i samverkan med arkiv och andra
släktforskarorganisationer. Detta sker i första hand genom ideella medlemsinsatser
medlemsinsatser och
medlemsavgifter eller med hjälp av överskott från sådana insatser och avgifter.
avgifter
Dis leds av en styrelse. Styrelsen kan delegera löpande ärenden till ett verkställande utskott. Den
dagliga medlemsservicen sköter Dis kansli.
Till Dis finnss ett antal regionföreningar knutna,, som i sina respektive geografiska områden
bedriver lokal och regional Dis
Dis-verksamhet.
verksamhet. Regionföreningarna är fristående föreningar men har
gemensamt syfte med Dis. Relationen mellan Dis och regionföreningarna styrs genom
samarbetsavtal.
Utifrån nedanstående långsiktiga policy ska en verksamhetsplan för de närmaste två åren finnas.
Verksamhetsplanen ska revideras minst en gång per år och föreläggas årsmötet tillsammans med
budget.

Policy
Dis verksamhet ska med prioritet inriktas på att:
1. Allmänt
1.1. följa utvecklingen inom data och teknik med tillämpning på släktforskning
1.2. marknadsföra föreningen, dess idéer och tjänster till medlemmar och allmänhet
1.3. ge ut tidskrifter / e-tidningar
e
riktade främst till medlemmar
1.4. utveckla och underhålla hemsida och andra tjänster på internet
1.5. driva egna forum mm. och finnas aktivt närvarande i olika sociala media
2. Teknik
2.1. utveckla och tillhandahålla datorprogram och internettjänster för användning inom
släktforskning
2.2. utveckla och tillhandahålla
llhandahålla databaser med släktforskningstillämpning
2.3. utveckla och tillhandahålla kartmaterial för släktforskningsanvändning
2.4. samla in medlemmarnas önskemål vad gäller utvecklingen av datorprogram mm.
mm och
återföra detta till utvecklingen
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3. Kontakt mellan släktforskare
3.1. upprätthålla fadderverksamhet för medlemmarna som stöd i data-,
data teknik- och
släktforskningsfrågor
3.2. erbjuda säkerhetsförvaring av datalagrat släktforskarmaterial med möjlighet till
framtida forskning enligt inlämnarnas villkor
3.3. tillhandahålla möjlighet
öjlighet för medlemmar att publicera släktforskningsresultat
4. Utbildning
4.1. tillhandahålla material och resurser för kursverksamhet inom släktforskning med
hjälp av dator
4.2. utbilda funktionärer inom Dis
Dis-organisationen
4.3. samarbeta
amarbeta med regionföreningarna inom utbildningsverksamheten
utbildningsverksamheten
5. Internt i organisationen
5.1. utveckla
tveckla samarbetet med regionföreningarna så att regionföreningarnas
medlemskontakt och Dis utvecklings
utvecklings-, service- och samordningsmöjligheter renodlas.

Dis verksamhet kan dessutom omfatta följande områden:
6. Allmänt
6.1. samverka med kommersiella aktörer inom områden med gemensamt intresse,
exempelvis framtagande av databaser med innehåll av släktforskarintresse
6.2. aktivt medverka i utformning av normer för etik och kvalitet inom
släktforskarrörelsen,
lsen, samt informera om gällande lagstiftning kring sekretess,
upphovsrätt och integritet
6.3. vara kontakt- och remissorgan mot myndigheter m fl. i data- och teknikfrågor.
7. Teknik
7.1. inventera befintliga hjälpmedel och verktyg, utforma metoder för teknikanvändning
och sprida
da kännedom om dessa till medlemmarna
8. Register och databaser
8.1. understödja generalinventering av befintliga databaser och register, innehållande för
släktforskare intressanta uppgifter
8.2. verka för att möjligheterna till åtkomst ur olika databaser förenklas och förbättras,
samt att de utformas med hänsyn till användning för släktforskning
8.3. medverka till rekommendationer om vilka uppgifter som bör tas med vid registrering
av kyrkböcker och andra arkivalier samt riktlinjer för upprättande av register –
särskilt person- och ortregister
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9. Kontakt mellan släktforskare
9.1. upprätthålla kontakt med andra släktforskarföreningar samt underlätta samarbete
mellan dessa inom data och teknik
9.2. tillhandahålla möjlighet för icke medlemmar att publicera släktforskningsresultat

Generalklausul
Styrelsen kan initiera verksamhet inom vilket av föreningens verksamhetsområden som helst,
men ska då revidera verksamhetsplanen
verksamhetsplan och policyn för beslut på kommande årsmöte, om det
inte rör sig om en tidsbegränsad försöksverksamhet.
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