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INLEDNING

Föreningen DIS grundades i april 1980 efter inledande försök med datorhjälp för 
släktforskning på en Datasaab-dator i Linköping. Det första DISGEN-programmet togs fram 
1982 för den svenska hemdatorn ABC80. Programmet har efter hand överförts till modernare 
system.

Bland övriga nyskapande projekt i föreningens regi märks databasen DISBYT, först lanserad 
1989, vilken blivit ett kraftfullt hjälpmedel för forskarkontakt medlemmarna emellan. 

FÖRENINGEN
§ 1.

Föreningens namn är Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS). Föreningen är 
rikstäckande och har sitt säte i Linköping.

Syfte § 2.
DIS är en ideell, allmännyttig förening. Föreningens syfte är att undersöka och utveckla 
möjligheter att utnyttja datorhjälp vid släktforskningen, sprida kunskap härom samt att i övrigt 
stimulera svensk släktforskning.

För att förverkliga sin uppgift skall DIS bl a
1. genom utgivandet av medlemsblad och genom andra media bedriva allmän

informations- och upplysningsverksamhet i frågor om datorn och annan modern teknik 
som effektiva hjälpmedel i släktforskningen

2. verka för att lämpliga datorprogram, register mm tas fram och underhålls
3. underlätta släktforskningsarbete genom att verka för medlemmars kontakter med

varandra och med andra forskare samt genom att ombesörja arkivering av och framtida 
tillgänglighet för datorlagrat släktforskarmaterial

4. följa utvecklingen av datorn och annan modern teknik som effektiva hjälpmedel i 
släktforskningen

5. verka för att nya regionala DIS-föreningar bildas; inspirera, stödja och följa förening
arna i deras verksamhet samt medverka till god sammanhållning mellan föreningarna



6. samverka med intresseföreningar, som har med DIS likartat syfte, såsom släktforskar- 
och hembygdsföreningar

1. följa utvecklingen internationellt bl a genom samverkan med DIS motsvarigheter i 
andra länder

8. bevaka släktforskarnas intressen inom föreningens specialområden gentemot arkiv och 
myndigheter, företrädesvis i samverkan med Sveriges Släktforskarförbund.

Verksamhetsår § 3.
Föreningens verksamhetsår är 1 januari – 31 december.

MEDLEMSKAP
§ 4.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. Medlemskap kan vinnas av envar person, 
som sympatiserar med föreningens syften, har anmält sig som medlem och som erlagt av års-
mötet beslutad avgift. Medlem, som inte erlägger medlemsavgift årligen inom föreskriven tid, 
avförs ur medlemsregistret. Medlem förutsätts efterkomma de bestämmelser, som utfärdas av 
föreningsmöte och styrelsen.

Till hedersmedlem må årsmöte på förslag av DIS styrelse kalla person, som på ett förtjänst-
fullt sätt och under längre tid främjat DIS och dess syften.

Anhörig till medlem, boende på samma adress, må antagas som familjemedlem. 
Familjemedlem har samma rättigheter och skyldigheter som huvudmedlem
men erhåller inte eget exemplar av föreningens tidning. 

Uteslutning mm § 5.
Medlem, som motarbetar DIS eller vägrar att följa dess stadga och beslut, kan varnas eller 
uteslutas. Beslut om varning och uteslutning fattas av styrelsen.
Beslut om uteslutning kan fattas först sedan medlemmen varnats och beretts tillfälle yttra sig.
Beslut om varning och uteslutning skall omedelbart delges medlemmen genom rekommen-
derat brev med mottagningsbevis. Besvärsinstans skall anges.
Medlem, som vägrar kvittera ut beslutet, har därmed förlorat sin besvärsrätt.
Varnad och utesluten medlem har besvärsrätt inför nästkommande föreningsmöte.

Medlemsavgift § 6.
Medlemsavgift fastställs av årsmötet. Medlemsavgift skall erläggas årligen före datum, som 
styrelsen bestämmer. Nytt medlemskap träder i kraft, då medlemsavgift erlagts.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

FÖRENINGSMÖTE
§ 7.

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmöte.
Alla medlemmar äger rätt att närvara vid föreningsmöte och har yttrande-, förslags- och 
rösträtt. DIS styrelse äger därutöver rätt inbjuda annan person till föreningsmöte. Sådan 
person har yttranderätt. Om styrelsen så finner lämpligt, må även massmedia beredas 
möjlighet att följa förhandlingar vid föreningsmöte.

Årsmöte § 8



Årsmöte skall hållas årligen före april månads utgång. Kallelse till årsmöte utfärdas skriftligen 
av DIS styrelse med angivande av datum och plats för mötet. Till kallelsen fogas minst 
förslag till dagordning, redogörelse för ärenden som av DIS styrelse hänskjutits till årsmötet 
för avgörande eller såsom övrig punkt upptagits på dagordningen. Inkomna motioner och 
styrelsens yttrande över motionerna ska bifogas kallelsen eller publiceras i föreningens 
tidskrift eller hemsida på Internet senast tre veckor före årsmötet. Mötet är beslutsmässigt 
förutsatt att kallelse avsänts till samtliga medlemmar senast tre veckor före mötet.

Dagordning § 9
Vid årsmötet skall förekomma

1) mötets öppnande,
2) fastställande av röstlängd,
3) val av två justeringsmän - tillika rösträknare - att jämte mötesordföranden

justera årsmötets protokoll,
4) fråga om årsmötet blivit i behörig ordning utlyst,
5) val av ordförande och vice ordförande att leda årsmötets förhandlingar samt 

anmälan om styrelsens val av protokollförare,
6) fastställande av dagordning,
7)     styrelsens berättelse för sistförflutna verksamhetsåret, samt
       fastställande av resultat- och balansräkning, samt beslut om ekonomiska dispositioner.
8) revisorernas berättelse för den tid revisionen omfattar,
9) fastställande av balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner,

10) fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,
11) fastställande av riktlinjer för verksamheten under den kommande

2-årsperioden,
12) fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
13) beslut om medlemsavgift till DIS för nästföljande kalenderår,
14) val av

a) ordförande i föreningen tillika i styrelsen
b) vice ordförande i föreningen tillika i styrelsen
c) övriga ledamöter i DIS styrelse
d) två revisorer, varav en yrkesrevisor, och två revisorssuppleanter
e) valberedning,
a) ombud till förbundsstämma med Sveriges Släktforskarförbund

15) fråga om omedelbar justering av punkten 14,
16) anmälan om av DIS styrelse utsedda representanter i övriga organisationer och 

myndigheter till vilka DIS är anslutet eller äger utse representation,
17) behandling av avgivna motioner,
18) ärenden, som av DIS styrelse hänskjutits till årsmötet för avgörande eller

i övrigt upptagits på dagordningen,
   19) beslut om ärenden att hänskjutas till DIS styrelse för avgörande,
Föreningens ordförande, eller vid förfall för denne, vice ordföranden, öppnar årsmötet;
vid förfall även för denne utser DIS styrelse annan ledamot.



Föreningsmöte utöver årsmöte § 10.
Föreningsmöte utöver årsmöte sammankallas på begäran av DIS styrelse, valda revisorer eller 
då minst två procent av medlemmarna skriftligen begärt detta. Om mötet begärts av 
revisorerna eller medlemmarna skall det sammanträda inom 60 dagar.

Kallelse till sådant föreningsmöte utfärdas av DIS styrelse senast tre veckor före mötet och 
sker genom skriftlig kallelse till medlemmarna. Kallelse skall innehålla ärendelista och 
utförliga kommentarer till ärendena. För mötet gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som i §§ 
7 och 11 sägs om årsmöte.

Beslutsmässighet § 11
Föreningsmöte är beslutsmässigt med det antal medlemmar, som efter stadgeenlig kallelse 
deltar i mötet. Endast personligen närvarande medlem har rösträtt.
Medlem, som anmält förhinder att närvara vid under föreningsmöte företaget upprop men 
senare anländer, skall ändock tas upp i den röstlängd, som fastställes av mötet.
Röstning sker öppet. Vid val skall sluten omröstning ske, om så begärs.
Beslut fattas med enkel majoritet, utom i frågor som anges i §§ 24 och 25. Om antalet röster 
är lika, vinner den mening som biträdes av mötesordföranden vid föreningsmötet utom vid 
val, då lottning sker.
Väcks vid föreningsmöte förslag till ärende, som inte finns upptaget på dagordningen, må 
ärendet - om mötet så beslutar – tas upp till överläggning men ej till beslut.

Motioner § 12.
Rätt att avge motion till föreningsmöte tillkommer medlem. Motion till årsmöte skall 
skriftligen och senast den 15 januari vara ingiven till DIS styrelse.
Motion till föreningsmöte utöver årsmöte skall avse ärende som återfinns på ärendelistan i 
kallelsen, och skriftligen vara DIS styrelse tillhanda senast 10 dagar före mötet. Detta 
inskränker inte medlemmars förslagsrätt vid mötet.

Valberedning   § 13
Valberedning väljs av årsmöte och består av tre ledamöter, varav en sammankallande, jämte 
två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs för en tid av ett år.
Ledamot bör ej ingå i valberedningen mer än tre år i följd.
Valberedningen har att till årsmötet avge förslag till de val, som enligt § 9:14 a-f skall 
förekomma vid årsmöte. Valberedningens förslag skall senast två veckor före årsmötet finnas 
tillgängligt på DIS kansli.

FÖRENINGENS STYRELSE
§ 14

DIS styrelse består av ordförande, vice ordförande samt därutöver minst sju  ledamöter. 
Normalt sammanträder styrelsen fyra gånger per år. I övrigt organiserar styrelsen sitt arbete.



Sammansättning § 15
Valbar till styrelsen är medlem enligt § 4, vilken uppnått 18 års ålder.
Ordföranden och vice ordföranden väljes för en tid av ett år, räknat från ett årsmöte till och 
med det årsmöte, då mandattiden utgår. Övriga ledamöter väljes så att årligen halva antalet 
utses för en tid av två år. Avgår ledamot under mandatperioden väljes vid nästa årsmöte ny 
ledamot efter denne för återstoden av dennes mandatperiod (fyllnadsval).

Adjungerade § 16
Till styrelsens sammanträden adjungeras en företrädare för varje DIS regionförening. 
Företrädesvis bör då ordföranden för respektive förening deltaga. Vid förfall för denne må 
regionförenings styrelse inom sig utse ersättare .
Adjungerade ledamöter har yttrande- och förslagsrätt.

Kallelse § 17
DIS styrelse sammanträder på kallelse av ordföranden. Om minst hälften av styrelsens 
ledamöter gör framställning härom, är ordföranden skyldig att sammankalla styrelsen.
Kallelse till sammanträde skall utsändas till ordinarie ledamöter, suppleanter och adjungerade 
minst 14 dagar före detsamma.

Beslutsmässighet § 18
DIS styrelse är beslutsmässig om antalet närvarande ledamöter överstiger hälften av antalet 
förtroendevalda ledamöter.
Omröstning sker öppet. Som sammanträdets mening gäller den mening som erhåller högsta 
antalet röster eller, om röstetalet är lika, den mening som biträdes av ordföranden vid 
sammanträdet.

Åligganden § 19.
DIS styrelse skall

1) besluta i sådana frågor som enligt denna stadga ej skall föreläggas 
föreningsmöte, som hänskjuts av föreningsmöte till DIS styrelse för 
handläggning, eller som ej är av sådan vikt att de bör föreläggas föreningsmöte,

2) bereda ärenden, som skall föreläggas föreningsmöte, samt avge yttranden över
motioner som ingivits till årsmöte,

3) verkställa föreningsmötes beslut,
4) fastställa tid och plats för årsmöte,
5) avge verksamhetsberättelse över det föregående verksamhetsåret, att finnas tillgänglig

på DIS kansli senast två veckor före årsmöte
6) förvalta DIS tillgångar samt föra fullständiga räkenskaper över DIS ekonomi, 

vilka vid verksamhetsårets slut sammanförs i bokslut och bifogas berättelsen,
7) vid behov utse ett verkställande utskott (VU), bestående av erforderligt 

antal ledamöter i styrelsen, samt ange de ärenden i vilka VU äger utöva
styrelsens beslutanderätt. VU är ansvarigt inför styrelsen. VU får vid behov adjungera
person utanför styrelsen. 



8) utse redaktör och ansvarig utgivare för DIS medlemsblad och DIS hemsida på Internet, 
samt vid behov för övriga publikationer,

9) utse och utfärda instruktioner för kassaförvaltare och övriga funktionärer,
10) meddela bemyndiganden till den eller de personer, som skall teckna DIS firma samt 

bank- och postgirokonton, vilka bemyndiganden när som helst skall kunna återkallas,
11) utse ledamöter i kommittéer, utskott m m,
12) godkänna stadga och namn för regional förening samt stadfästa dess primära

verksamhetsområde och registrera sammanslutningen som DIS regionförening,
13) utse DIS representanter i myndigheter och organisationer, inom och utom 

landet, till vilka DIS är anslutet eller äger utse representation,
14) samt även i övrigt handlägga DIS angelägenheter. 

EKONOMISK FÖRVALTNING
§ 20

DIS styrelseledamöter är gemensamt ansvariga för medel, som står under DIS förvaltning, 
även för de beslut angående medlens användning, i vilka de deltagit och mot vilka de icke till 
protokollet antecknat avvikande mening.

Firma § 21
DIS firma tecknas av den eller de personer, som DIS styrelse därtill bemyndigar enligt § 
19:10
.
Revision § 22.
Revisorer med suppleanter väljes för en tid av ett år, räknat från ett årsmöte till och med det 
årsmöte, då mandatperioden utgår. DIS räkenskaper för det sistförflutna verksamhetsåret och 
bokslut skall senast tre veckor före årsmötet tillhandahållas revisorerna.

Revisionsberättelse § 23.
Revisorerna skall - efter granskning av DIS verksamhetsberättelse, räkenskaper samt 
protokoll från föreningsmöten och styrelsesammanträden - till årsmötet avge sin berättelse 
över styrelsens förvaltning för det avslutade verksamhetsåret. I berättelsen skall revisorerna 
till- eller avstyrka ansvarsfrihet för DIS styrelseledamöter.

STADGEÄNDRING
§ 24.

Förslag till ändring av denna stadga kan väckas av DIS styrelse och föreningsmedlemmar.
Förslag till stadgeändring från föreningsmedlem skall vara ingivet till DIS styrelse senast den 
15 januari. Styrelsens förslag eller yttrande skall bifogas handlingarna till de föreningsmöten, 
vid vilka frågan tas upp till behandling.

För ändring av denna stadga fordras beslut av två på varandra följande föreningsmöten, varav 
det första skall vara årsmöte. För beslut om stadgeändring fordras, att minst två tredjedelar av 
avgivna röster biträder förslaget.



UPPLÖSNING
§ 25

Förslag om upplösning av DIS kan väckas av DIS styrelse. Beslut om upplösning skall fattas 
av två på varandra följande föreningsmöten, varav det första skall vara årsmöte. För beslut om 
upplösning fordras, att minst två tredjedelar av avgivna röster biträder förslaget.

Efter upplösning skall DIS behållning användas för ändamål som har med DIS likartat syfte. 
Beslut härom fattas av sista föreningsmötet. Om därvid icke annat bestämmes, skall DIS 
tillgångar och skulder överlämnas till Sveriges Släktforskarförbund, att förvaltas av detta intill 
dess ny organisation bildas för ändamål som motsvarar DIS’. När så skett, skall förvaltningen 
övergå till den nya organisationen.

Vad gäller upplösning av DIS regionförening, gäller vad därom säges i dess stadga.

PROTOKOLL
§ 26

Protokoll från föreningsmöten, styrelse- och VU-sammanträden skall snarast tillställas DIS 
styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, samt DIS kansli. 
Protokoll från föreningsmöten skall refereras i medlemsbladet.

Protokoll och minnesanteckningar från av DIS styrelse tillsatta kommittéers, utskotts m fl 
sammanträden skall snarast tillställas DIS kansli.

REGIONAL FÖRENING
§ 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. 

Stadgar § 28
Stadgar för regional förening bör stå i överensstämmelse med av DIS föreningsmöte 
fastställda normalstadgar för regional förening, samt vara godkända av DIS styrelse.

Verksamhetsområde § 29.
Efter förslag från den regionala föreningen fastställer DIS styrelse föreningens primära 
verksamhetsområde.

Påföljdsbestämmelse § 30.
Regional förening, som ej uppfyller ovanstående bestämmelser, må av DIS styrelse avföras 
som DIS regionförening.


