Nr 1 2006
Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg 66, 85462 Sundsvall tel: 060-155030

Föreläsning av
Anders Hansson vid
årsmötet.
Efter genomfört årsmöte hade de församlade glädjen att få lyssna
till ett spännande föredrag om Armfeldts karoliner, föreläsare var
arkeologen Anders Hansson från Jämtlands läns museum i Östersund.
Hansson skildrade karolinernas marsch med alla umbäranden från
Duved i västra Jämtland via Trondheim tillbaka till den lilla
fjällbyn Handöl. Hansson som gav ut en bok i ämnet 2003 berättade att han under cirka 10 års tid samlat faktamateriel innan han
kände sig mogen att ge ut boken. Genom sitt arbete och stora
privata engagemang omkring karolinerna kunde han i sin redovisning visa på många orginalhandlingar bl. a.i form av kartor men även sentida foton från platser där spår av soldaterna ännu finns kvar.
En intressant detalj var de dykningar som genomfördes sommaren 2004 i den norska Essandsjön belägen strax
intill svenska gränsen och där det enligt uppgift dog cirka 3000 man i samband med återtåget. Dykningarna gav
inget konkret resultat i jakten på några lämningar, men så mycket intressant att det föranleder Hansson att återkomma för nya forskningar.
Föreläsningen möttes av stora applåder och en del frågor omkring karolinerna. Flera deltagare tog chansen att även
inhandla Hanssons bok.
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Ordförarord
Årsmötet är genomfört.
Den gamla styrelsen har
fått förtroende
ytterligare ett år. Två
ersättare – Maria
Bellskog och Bo
Näsström – avgår på
egen begäran. I stället
tillkommer en ny
ersättare - Georg Lundqvist - och ännu en ska
rekryteras av styrelsen. Styrelsen tackar Maria
och Bo för deras medverkan.
DIS-MITT har fr o m mars i år tillgång till en
föreningslokal i Folkets Hus ”Kusten” i
Bredsand i samverkan med Midälva GF. Där
kommer vi att kunna ha bland annat möten,
utbildningar, utställningar och fadderträffar.
Information om invigning mm finns på annan
plats i tidningen.
Genline-DIS fortsätter under våren sin turné
med start i Gävletrakten och fortsätter utefter
kusten för att sedan ta vägen över till
Jokkmokk och därefter köra i inlandet ner mot
Dalarna. På de ställen där Genline-bilen har

stopp – mestadels vid bibliotek - ska vi
medverka så mycket vi kan med info om
släktforskning och DIS inklusive DIS-MITT.
Släktforskarföreningarna vid resvägen
kommer att informeras för samverkan.
Släktforskarförbundet har 20-årsjubileum i år
och Släktforskardagarna arrangeras i år i
Stockholm den 12-14 augusti och samtidigt
pågår Kulturfestivalen hela veckan därefter.
Under året fortsätter vi att söka ett fördjupat
samarbete med regionens
släktforskarföreningar och angränsande
regionföreningar DIS-NORD och DIS-AROS.
Medlemsmöten utöver årsmötet kommer att
ske vid flera men mindre sammankomster med
förutbestämt tema.
Vid årets årsmöte i DIS kommer nomineringen
av vår vice ordförande Karl-Ingvar Ångström
att behandlas. Det är på tiden att Norrland får
en representant i styrelsen.
En motion om instruktion för DIS
valberedning har även inlämnats och fått
positivt yttrande från DIS styrelse.
För få har skickat in utdrag till DISBYT. Gör
det.
Med vårvinterhälsning

Staffan Bodén

Faddrar inom vårt område
PC/Disgen-faddrar
Claes Embäck,
tel 026-192500,
Arne Ahlström,
tel 063-109719,
Gösta Olsson,
tel 0653-120 51,
Tony Rödin,
tel 070-3506304,
Staffan Bodén
tel 0650-561417
Joacim Söderström, tel 060-155030,
Arne Bixo,
tel 0691-305 02,
Peter Johansson,
tel 0660-375567,
Lennart Näslund, tel 0660-372109,
Sven Schylberg,
tel 063-20701

e-post: claes.emback”at”swipnet.se
e-post: arne.ahlstrom”at”comhem.se
e-post: parmasen”at”swipnet.se
e-post: tony.rodin”at”home.se
e-post: sboden”at”post.utfors.se
e-post: joacim.h.soderstrom”at”telia.com
e-post: arne.bixo.dis”at”telia.com
e-post: peter.johansson”at”city.ornskoldsvik.com
e-post: lintagan”at”home.se
e-post: slb312r”at”tninet.se

Mac/Reunion-faddrar
Gunilla Hermander, tel 0650-94188,
Micael Korndahl, tel 0647-664777,
Kerstin Farm,
tel 060-679111,

e-post: macnilla”at”telia.com
e-post: micael”at”gensoft.se
e-post: kerstin.farm”at”telia.com

PC/Holger-faddrar
Tony Jonsson,
tel 0612-6716314,
Wido Lith,
tel 063-128961,
Min Släkt fadder
Björn Nilsson,
tel 063-128378

e-post: transduco”at”yahoo.se
e-post: widolith”at”hotmail.com
e-post: bjonil”at”telia.com
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Mycket arbete bakom bok om emigranter
Sture Lindblad från Gottne utanför Örnsköldsvik har tillsammans med sin vän Torsten
Berglund i Sörberge skrivit en en bok som heter ”DE LÄMNADE BYN - En bok om
emigranter från Gottnebygden”. Sture hade en farbroder som utvandrade till Amerika
1929. Denne skrev några brev hem till sin broder i Gottne. Detta blev upprinnelsen till
Stures intresse för dessa emigranter. Först efter det att han fått berätta om emigrationen
från Gottne i ett antal närradioprogram, så bestämde han sig att för skriva en bok om
amerikafararna från sin hembygd.
Underlaget till boken är alla de amerikabrev som skickades hem till släktingar och
vänner hemma i Gottne. Mycket arbete lades ner på att åka runt och prata med folk och
försöka få tillgång till de gamla breven. Även telefon användes naturligtvis flitigt i
undersökningarna. Det blev så småningom till ett rikligt underlag med brev, bilder och
berättelser som skulle utgöra basen till boken. Torsten har sedan utgått från de uppgifter
om olika människor som nämnts, och utfört släktforskning runt dessa människor.
Författarna fick till slut bestämma sig för att avbryta insamlandet av information, för att
komma igång med själva skrivandet. Torsten har använt sig av Word för att skriva in all
text och sedan lagt in alla bilder som de ville ha med. Han uppger att det varit mycket
arbete att få till utseendet av sidorna - som till exempel att bilder hamnat rätt och fått rätt
storlek. De fick sovra rätt mycket i informationen för att det inte skulle bli alldeles för
mycket i boken.
Mot slutet av arbetet med redigerandet av boken, visade det sig att tryckeriet krävde att
boken var skriven i Adobe. Då tillstötte ytterligare arbete innan det blev bra design även
i detta verktyg.
Författarna har inte bara lagt ner mycket arbete med boken, för de har även haft roligt
under tiden. Det blev över två års ganska intensivt arbete med att göra den. Det finns
även en hel del sponsorer som hjälpt till så att boken till slut också blivit tryckt.
Boken är översiktligt sett, uppdelad i två avdelningar. I den inledande delen finns ett
antal mindre kapitel som tar upp ett antal generella aspekter runt emigration på ett
ganska bra och intresseväckande sätt. Men huvudparten av boken består av olika
livsöden, det vill säga där tas det upp familj efter familj där det funnits de som emigrerat
till USA ooch Kanada. För varje fall så finns noterat hur deras familjer såg ut när de
emigrerade, följt av berättelser runt dessa personer och även deras kvarvarande
familjemedlemmar. Till detta finns utdrag från brev hem, samt ett rikt antal av fotografier.
Själv har jag haft ett stort nöje av att läsa boken, trots att jag inte har några egna
knytningar till vare sig dessa personer eller bygden ifråga.

Jan Lilliesköld
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Budgetförslag för 2006
Intäkter
Budget -05 Utfall -05

%

57,000

55,560

97%

71,250

Medlemsbidrag från DIS (25-kronan) 23,750

23,250

98%

23,750

Extra anslag från DIS

0

10,700

0

Räntor

0

0

0

Div. intäkter

250

1,247

499%

250

81,000

90,757

112%

95,250

Medlemsavgifter

Summa:

Förslag -06

Kostnader
Administration (Porto, kontorsmaterial)

3,000

507

Medlemsinfo (tryck+porto)

12,000

27,384

228%

10,000

Möten (lokalhyror, förtäring, resor)

40,000

23,453

59%

30,000

Lokalbidrag

7,080

17%

2,000

12,000

Inköp av teknisk utrustning m.m.

30,000

24,546

82%

25,000

WEB

2,000

1,974

99%

2,000

Div. kostnader

15,000

11,509

77%

10,000

Årets resultat

-21,000

-5,696

81,000

90,757

Summa:

4,250

112%

95,250
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Styrelseledamöter

Staffan Bodén

Iggesund

Karl-Ingvar Ångström Härnösand

Ordförande
Vice ordförande

Reine Björkman

Örnsköldsvik Sekreterare, info-ansvarig

Jan Lilliesköld
Anna Söderström

Sundsbruk
Sundsvall

Kassör, medlemsregistrator
Redaktör

Arne Ahlström

Brunflo

Ledamot

Harriet Frändén

Hassela

Ledamot

Maria Bellskog

Liden

Lars Åström

Sundsvall

Bo Näsström

Gävle

Robert Hammarstedt

Njurunda

Göran Karis

Sundsvall

Bernth Lindfors

Njurunda

Annika Lindqvist

Alnö

Lennart Lindqvist

Alnö

DISBYT-ombud

Tomas Sahlin

Sundsvall

Fadderansvarig

Staffan Bodén

Iggesund

Teknikansvarig

Robert Hammarstedt

Njurunda

Utbildningsansvarig

Staffan Bodén

Iggesund

Redaktionsgrupp

Anna Söderström

Sundsvall

Joacim Söderström

Sundsvall

Reine Björkman

Örnsköldsvik

Styrelsesuppleanter

Hedersledamöter
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Webbmaster

Joacim Söderström

Sundsvall

Revisorer

Göran Karis

Sundsvall

Kurt Pettersson

Sundsvall

Revisorsuppleant

Helén Mattsson

Njurunda

Valberedning

Annika Lindqvist

Alnön

Jan-Ove Jansson

Gävle

Georg Lundqvist

Bjästa

Gösta Olsson

Dellenbygdens SFF

Lennart Näslund

Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs

Georg Hansson

Jämtlands läns SFF

Annika Lindqvist

Midälva GF

Lage Bergvik

Nordanstigs Bygd o Släktband

Jörgen Desén

Sollefteå SFS

Gertrud Söderin

Västra Hälsinglands FF

Curt Sundqvist

Ådalens SFF

DIS-MITT-ombud

Sammankallande

DIS-faddrar i DIS-MITT = X, Y och Z län Disgen

Arne Ahlström
Staffan

83133

Bodén

Arne Bixo

Harriet

Frändén

Peter Johansson
Lennart

82532

82412

Claes Embäck

Näslund

Östersund
Iggesund

Fränsta

80425

Gävle

82070
89133

Bergsjö

Örnsköldsvik

89192

Örnsköldsvik

GöstaOlsson

82060

Delsbo

Tony Rödin

82135

Bollnäs

Sven Schylberg

83498

Brunflo

Joacim

Söderström

85462

Sundsvall

6

Holger
Tony Jonsson
Wido Lith

87010
83244

Älandsbro

Frösön

Min Släkt
BjörnNilsson

83161

Östersund

85644

Sundsvall

Reunion
Kerstin

Farm

Gunilla

Hermander

82442

Hudiksvall

Micael

Korndahl

83013

Åre

Styrelsemöten

Styrelsens har under året haft 6 st protokollförda sammanträden där beslut fattats samt
har vid 2 lördagar haft heldags arbetsmöten. Mötena har skett i Sundsvall samt en
gång vardera i Härnösand resp. i Mellanfjärden.

Föreningsmöten Föreningen har under året haft ett stort antal föreningsmöten i samarbete med lokala
släktforskarföreningar, vilket redovisas under aktiviteter.
Medlemsantal

Medlemsantalet har under året ökat med netto 11 personer till 941 st. Ökningen har
varit väsentligt svagare under 2005 än under de närmast förflutna åren. En anledning
kan möjligen vara att en ny regionförening DIS-NORD bildats under året. DIS-NORD
omfattar Västerbottens län och Norrbottens län. Några medlemmar som bor i dessa län
tillhör numera den nya föreningen.

Medlemsavgiften har varit 60 kr under år 2005. Beslut har tagits att årsavgiften skall höjas till 75 kr
fr o m 2006. Samtidigt har moderföreningen DIS höjt sin årsavgift till 120 kr.
Hänt under verksamhetsåret:
Medlemsverksamheten har under år 2005 fått särskild uppmärksamhet. Medlemsmöten har anordnats i
samarbete med respektive lokala släktforskarförening på flera orter än någonsin. Planerna för år
2006 innefattar en fortsättning med medlemsmöten på flera orter i regionen, utbildning där den är
efterfrågad och fortsatt aktivering av fadderverksamheten för att täcka in programmen Disgen,
Holger, Min släkt och Reunion.
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Föreningens tidning DIS-MITTNytt distribueras i pdf-format och hämtas från föreningens hemsida.
Tidningen utkommer med 4 nr/år. Medlemmar som lämnat sin mailadress får en mail-avisering när
nytt nummer av tidningen finns att hämta.
Under året har styrelsen haft försöksverksamhet med både ljud- och videokonferenser i mindre grupper.
Ett första styrelsemöte med en ledamot deltagande från annan ort har också skett. Tekniken börjar
nu vara så god att vi till att börja med räknar med att vissa långväga resor inte längre ska behöva
göras – åtminstone inte under menföresperioder.
DIS-MITTs hemsida är med sin nye webbmaster under ständig utveckling. Ett exempel är bl. a det
inhämtande av fullmakter som skett inför årsmötet ang. en beslutspunkt på dagordningen.

Aktiviteter där DIS-MITT varit engagerat under året:

Januari

Disgenkurs i Östersund i Primeros lokaler. Utbildning med utgång från eget
forskningsmaterial. Ledare Berndt Lindfors.

22-23/1

Styrelsemöte DIS i Linköping. Ordf deltar

29/1 Lördagsöppet på HLA. DIS-MITT och MGF medverkar.
29-30/1
7/2

Grundkurs i Disgen (Gk1) i Söderhamn. Ledare Staffan Bodén.

Styrelsemöte, Skeppargatan i Sundsvall.

19/2 Disgenkurs (Gk2) i Iggesund. Ledare Staffan Bodén.
Februari

Grundkurs i Disgen(Gk1) i Bergsjö. Ledare Harriet Frändén.

26/2 Årsmöte i Härnösand på HLA.
5/3

Kurs i bildbehandling ½ dag i Iggesund.

9/3

DISGEN-kväll i Östersund i samarbete med Jämtlands läns släktforskare i klubblokalen på Samuel
Permansgatan 37.

17/3 Genlineträff i Sundsvall i Samarbete med MGF i Mittuniversitetets lokaler i Åkroken, hus L.
19/3 Lördagsöppet på HLA. DIS-MITT och MGF medverkar.
19-20/3

Årsmöte DIS i Linköping. Ordf och vice ordf medverkar.

30/3 Informationskväll i samarbete med MGF och biblioteket i Timrå i biblioteket. Karl-Ingvar visar
Genline, Joacim Söderström demonsterar Disgen och Rolf Lust startar upp
släktforskarkurs(er).
5/4

Styrelsemöte, Skeppargatan i Sundsvall

16/4 Lördagsöppet på HLA. Frågestund med fadder, bildhantering i DISGEN och skanning av bilder.
21/4 Genline-träff i Ånge, Biblioteket. Samarrangemang med MGF.
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23/4 Arbetsdag för styrelsen i Sundsvall.
24/5 Styrelsemöte, Mellanfjärden.
12/6 Demonstration av DISGEN i Museet, Bollnäs i samarbete med Bollnäs släktforskarförening.
18/8 Kulturskymning i Hudiksvall. Släktforskning med dator. Samarbete med Hudiksvalls
släktforskarförening.
21/8 Klampenborgsdagen. Lennart Lindqvist visar Klampenorgs-basen. Samarbete med
Klampenborgsföreningen och MGF.
23/8 Styrelsemöte, Skeppargatan i Sundsvall.
27-28/8

Släktforskardagarna i Göteborg. Ordf och vice ordf delegater vid årsmötet. DIS-MITTs
skärmvägg fungerar som vår monter. Ordf deltar även som fadder i DIS monter.

27/8 Svartviksdagarna. Släktforskning med mikrokort från Svartvik, Njurunda och Galtström. Demo av
CD-skivor. Samarbete med MGF.
30/8 Örnsköldsvik: Tisdagsöppet på Ångermanlandsgatan 28 mellan kl 1000 och kl 2000 med bl a
kurser i Disgen.
September Disgenkurs i Gävle (Gk1). Kursledare Claes Embäck.
Disgenkurs i Gävle (Gk2). Kursledare Claes Embäck.
Disgenkurs i Örnsköldsvik (Gk1). Kursledare Lennart Näslund.
11/9 Arbetsdag för styrelsen i Sundsvall.
24/9 Lördagsöppet på HLA.
8/10 Släktforskarträff i Gävle i samarbete med GGF. Info om DIS och DIS-MITT, Att göra släktbok,
Skanning, Källor och citat samt underlagskartor.
8/10 Öppet hus i Arkenbiblioteket Örnsköldsvik. Samarbete med Hembygds- och Släktforskare
Nolaskogs.
22/10 Svenstaviks bibliotek. Visning av släktforskarprogram, sökning på Internet och användning av
mikro-fiche.
23/10 Anbytardag i Örnsköldsvik i föreningslokalen mellan kl 1200 och kl 1500. Samarrangemang med
Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs.
25/10 Demo hos Västra Hälsinglands Skläktforskarförening, Ljusdal: Att göra släktbok. Medverkande
Staffan Bodén.
27/10 Programkväll kl 1900 på Kunskapslofter, Svartviks herrgård. Släktforskning med och utan
Internet. Samarbete med MGF.
27/10 Demo Hudiksvallsbygdens släktforskarförening. Att göra släktbok. Medverkande Staffan Bodén.
9/11 Demo Disgen i Östersund: orter, källor, kartor. Samarbete med JLS i föreningslokalen.
12/11 Lördagsöppet på HLA. Arkivens dag.
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12/11 Öppet hus i Arkenbiblioteket Örnsköldsvik. Samarbete med Hembygds- och Släktforskare
Nolaskogs.
12/11 Arkivens dag Bollnäs. Demo Disgen: Staffan Bodén.
19/11 Släktforskardag i Strömsunds bibliotek. Samarbete med JLS. Arne Ahlström info om DIS och DISMITT samt visar Disgen. JLS ett föredrag om Sjougdendramat samt Anders
Hansson info om Holger-programmet.
22/11 Styrelsemöte, Skeppargatan i Sundsvall.
3-4/12

Julmarknad på Norra berget, Sundsvall. Demo av Genline, Arkion och Disgen. Samarbete
med MGF.

10/12 Lördagsöppet på HLA.
27/12 Öppet hus i Örnsköldsvik. Föreningslokalen Ångermanlands-gatan 28

Överraskningar vid årsmötet.
Deltagare vid årsmötet möttes direkt av överraskningar. Först att mötet startade med en smörgås och kaffe eller té.
Tidtabellen för mötet hade nämligen justerats. Så fortsatte det med att var och en fick en gratislott och möjlighet
att köpa flera lotter á 5 kronor/st. Lottförsäljare var Sissi. Man fick också en present i form av en isskrapa.

Efter årsmötet, en kaffepaus och två lysande föredrag var lotterna slutsålda och fyra priser fördelades. Opartisk
lottdragare var Sissi och vinnarna blev:
Robert Hammarstedt
en bok
Ann - Christin Sein en bok
Jan Lilliesköld
en chokladask
Lennart Lindkvist en chokladask
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På önskemål publicerar vi nu en omtalad soppa.

”Släktforskarsoppa” - fisksoppa
1 purjolök, skuren i skivor
2 msk margarin
1 tsk curry
3 msk vetemjöl
1 lit vatten

Varför finns inga @ i adresserna i
tidnigen?
Jo det är så enkelt, att för att slippa program som ”dammsuger” internet på mailadresser för att använda dem till att sända ut spam,
så har vi valt att göra på detta vis för att minimera problemet med oönskade mail
Redaktören

1 pkt torsk (400 gr)
1 pkt ärter o morötter (eller sommargrönsaker)
2 dl grädde (mellangrädde går bra)
Dill
Salt
(Ev ½ fiskbuljongtärning)
Fräs purjolöken i margarin och curry.
Strö på vetemjöl och rör om.
Slå på vatten och koka upp.
Skär fisken i kuber. Tillsätt den och ev fiskbuljong.
Tillsätt grönsakerna.
Salta.
Låt koka i 15 minuter.
Tillsätt grädde och dill.

Medlemskap 2006
Medlemskap i föreningen DIS-MITT kräver
med-lemskap i Föreningen DIS.
Medlemsavgiften för DIS är 120 kr och för
DIS-MITT 75 kr.
OBS att bägge avgifterna inbetalas på
Föreningen DIS’ postgiro 14033-5. Ange
namn, adress, post-adress, tel.nr och ev e-postadress samt vilken/vilka föreningar som
avgiften avser.
Anmälan kan även ske på Föreningen
hemsida: http://www.dis.se
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DIS-MITTs
funktionärer
2006 Staffan Bodén

Ordförande

tel 0650-561417 ordforande”at”dis-mitt.se

Karl-Ingvar Ångström V.ordförande tel 0611-20341 v.ordforande”at”dis-mitt.se
Reine Björkman

Sekreterare tel 0660-18941
Redaktionsgrupp
Jan Lilliesköld
Kassör
tel 060-536359
Medlemsregistator
Anna Söderström Ledamot,
tel 060-155030
Redaktör
Harriet Frändén Ledamot.
tel 0652-51028

sekreterare”at”dis-mitt.se
kassor”at”dis-mitt.se
ledamot1”at”dis-mitt.se
ledamot2”at”dis-mitt.se

Arne Ahlström

Ledamot

tel 063-109719 ledamot3”at”dis-mitt.se

Lars Åström

Suppleant

tel 060-501141 suppleant1”at”dis-mitt.se

Georg Lundqvist Suppleant

tel 0660-220882 suppleant2”at”dis-mitt.se

Vakant

tel

Suppleant

suppleant3”at”dis-mitt.se

Robert HammarstedtHedersled, tel 060-302 28 robert.hammarstedt”at”telia.com
Teknikansvarig
Joacim SöderströmWebbmaster, tel 060-155030 webmaster”at”dis-mitt.se
Redaktionsgrupp
Tomas Sahlin
DISBYT-omb.
tel 060-15 84 11
disbyt”at”dis-mitt.se

DIS-MITT-ombud:
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Västra Hälsinglands Släktforskare.
Föreningen höll sitt årsmöte den 2 februari 2006.

Medlemmar i avgående lika med tillträdande styrelsen har här ställt upp sig i föreningslokalen på
Verkstadsskolevägen i Ljusdal. Personerna är från vänster Albert Färlin, Monika Vestlin, Carina Anth, Hjördis
Norell, Gertrud Söderin och Stig Forslund.
Jag hade äran att vara inbjuden att först sitta ordförande vid årsmötet och sedan berätta om DIS och DIS-MITT
samt att kort demonstrera något av vad DISGEN-programmet innehåller.
Årsmötet var väl förberett och avklarades snabbt i god stämning.
Efter den formella delen av mötet och en kopp kaffe informerade jag om DIS och DIS-MITT samt demonstrerade
delar av DISGEN-programmet. Särskilt intresserade vi oss för DISGEN-orter, redigering av dem samt berörde
deras koppling till kartfunktionen.
Det var första gången som vår senast inköpta datorprojektor kom till användning. Trots sitt lilla format och sin
ringa vikt (1 kg) var bilderna mycket ljusstarka och tydliga. Den har även en mycket låg ljudnivå.

Staffan Bodén

Mailavisering om att ny tidning kommer!
Du har väll inte missat att anmäla din e-postadress på vår hemsida http://www.dis-mitt.se så att
du får ett meddelande varje gång ny tidning finns att ladda ner från hemsidan. Om du anmält din
adress men inte får något meddelande, kontrollera att du uppgett rätt adress. Jan Lilliesköld
hälsar att han vid varje utskick får några meddelanden i retur p g a adresserna inte längre är
giltig. Ange ditt namn, din e-postadress och ditt medlemsnummer i DIS för lättare hantering. Din
e-postadress kommer endast att användas till detta syfte så länge du inte önskat mer information
via e-post.
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Nytt forskarcentrum i Sundsvall
Ända sedan släktforskarna i Sundsvallsområdet organiserade sig har vi samarbetat
med kommunen. Vi blev tidigt lovade att vi
skulle få nyttja lokalen också på icke
kontorstid, t ex för utbildning. Eftersom
kommunen bygger ut kunskapsförmedlingen
hoppades vi länge att vi skulle komma
överens om en bra lösning tillsammans med
kommunen. Det har vi tyvärr inte kunnat.
Dessutom har kommunen krävt att vi skulle
plocka undan en stor del av vår litteratur!
Vi har nu bestämt oss för en ny lokal och
denna ligger i Folkets hus i Stockvik, kallat
Kusten. FH Kusten invigdes 1956 och är en
centrumanläggning med många funktioner:
dansrotunda, konditori, restaurang, bio/
teatersalong, motionshall osv. Kusten ligger
vid E4an mellan Sundsvall och Njurunda,
strax söder om avfarten till övre Bredsand.
Det finns bra bussförbindelser. Under 20042005 har genomförts ett EU/ISKA projekt för
iordningställande av biograf och konditori.
Byggnaden är byggnadsminnesförklarad i
januari 2004 (ej källarvåningen).

Släktforskarlokalen ligger i källarvåningen.
Den har inga fönster, bra med toaletter och
har ett pentry. Större möten kan hållas i
biograflokalen eller rotundan en trappa upp.
Det finns särskild ingång till
släktforskarlokalen.
Det är mycket som behöver ordnas. Vi undrar
om det finns villiga bland medlemmarna som
kan bidra med ett handtag. Vi söker i första
hand är en behörig elektriker, målare och ev
en rörmontör. Till sommaren ska vi gräva för
bredband så att det blir bra I-anslutning. Då
behöver vi en traktorgrävare. Nya lokaler
kräver också en del lösören.
Vi tror att lokalen ska innebära ett stort lyft för
forskningen i Sundsvalls-området. Äntligen
kan vi kanske få fart på
studiecirkelverksamheten! Så många som
möjligt bör komma till invigningen den 25
mars. Då kan vi diskutera hur vi ska ha det
med veckomöten, nycklar m m.

Karl-Ingar Ångström
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Kommande evenemang:
2006-03-01 Etik och moral i släktforskningen,
Östersund 1/3
Kerstin Ellert från JLS föreläser.
Plats: JLS lokal på Samuel Permans Gata 37 i
Östersund.
JLS och Dis-mitt i sammarbete.
Gratis inträde och alla är välkomna medlem eller
ej.
2006-03-07 Tisdagsöppet i Örnsköldsvik hela
våren 7/3
Med möjlighet att på Nolaskogs lokal ställa frågor
till Disgenfadder

Hantering av PUL och upphovsrätter i
släktforskningen med Kerstin Ellert och Bo
Swartholm.
Plats: JLS lokal på Samuel Permans Gata 37 i
Östersund.
JLS och Dis-mitt i sammarbete.

2006-03-25Invigning av lokalen på Kusten,
Stockvik, Sun 25/3
MGF har ny lokal som vi även disponerar i
sammarbete med dem.
Öppethus kl 10-15
MGF kommer dessutom
att hålla sitt årsmöte med början 13:30

2006-03-25Släktforskardag Järpens Bibliotek 25/3
2006-03-08 Hjälpmedel till min dator, Östersund
8/3
Plats: JLS lokal på Samuel Permans Gata 37 i
Östersund.
JLS och Dis-mitt i sammarbete.
2006-03-14 Tisdagsöppet i Örnsköldsvik hela
våren 14/3
Med möjlighet att på Nolaskogs lokal ställa frågor
till Disgenfadder

Här ges möjlighet till föredrag om bland annat
datorprogram för släktforsknig, andras forskning.
Läs mer i Dis-mitt nytt 2006 nr 1 som finns att
hämta på denna sida.

2006-03-28Tisdagsöppet i Örnsköldsvik hela våren
28/3
Med möjlighet att på Nolaskogs lokal ställa frågor
till Disgenfadder

2006-03-15Öppet hus, Östersund 15/3
2006-03-29Dis-mitt kväll, Östersund 29/3
Tillgång till genline, svar´, CD mm
Plats: JLS lokal på Samuel Permans gata 37,
Östersund.
Sammarbete mellan JLS och Dis-mitt
2006-03-18 Släktforskningens dag på IKEA 18/3

Kvällen program inte fastställt
Plats: JLS lokal på Samuel Permans Gata 37 i
Östersund.
JLS och Dis-mitt i sammarbete.
Gratis inträde och alla är välkomna medlem eller
ej.

Riksomfattande aktivitet för att ge möjlighet att
prova på.

2006-03-21Tisdagsöppet i Örnsköldsvik hela våren
21/3
Med möjlighet att på Nolaskogs lokal ställa frågor
till Disgenfadder
2006-03-22Hantering av PUL, Östersund 22/3

2006-04-04Tisdagsöppet i Örnsköldsvik hela våren
4/4
Med möjlighet att på Nolaskogs lokal ställa frågor
till Disgenfadder

2006-04-11Tisdagsöppet i Örnsköldsvik hela våren
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11/4
Med möjlighet att på Nolaskogs lokal ställa frågor
till Disgenfadder

2006-04-18Tisdagsöppet i Örnsköldsvik hela våren
18/4
Med möjlighet att på Nolaskogs lokal ställa frågor
till Disgenfadder
2006-04-25Tisdagsöppet i Örnsköldsvik hela våren
25/4
Med möjlighet att på Nolaskogs lokal ställa frågor
till Disgenfadder

2006-04-29Fadderträff 29/4 Kustenlokalen,
Sundsvall
Styrelsen planerar för en endags träff för faddrar.

2006-05-02Tisdagsöppet i Örnsköldsvik hela våren
2/5
Med möjlighet att på Nolaskogs lokal ställa frågor
till Disgenfadder

2006-05-09Tisdagsöppet i Örnsköldsvik hela våren
9/5
Med möjlighet att på Nolaskogs lokal ställa frågor
till Disgenfadder.

2006-08-12Släktforskardagarna 2006 i Stockholm
12-13/8
för mer information se www.stockholm2006.se

För att inte missa något
evenemang under våren glöm
ej att titta in på
http://www.dis-mitt.se/

Besök hos Sollefteå Släktforskare.
Lördag den 11 februari hade
släktforskarföreningen i Sollefteå inbjudit till
möte kl 1200 i Tornrummet i Museet i
Sollefteå. Vädret var strålande och OS pågick
för fullt.
Ändå hade 26 personer mött upp för en stunds
samtal om släktforskning. Det var första
besöket för mig hos denna förening och
spännande att få berätta om DIS och DISMITT för att sedan komma in på dagens tema
”Att hålla ordning på sina databaser”.
Snabba genomgångar av att Kontrollera
notiser, Kontrollera DISGEN-filer och
Statistik av Förnamn män, Förnamn kvinnor
och Statistik över Yrken ledde fram till
diskussion om man ska eller inte ska arbeta
med namnnormering. Meningarna var som
vanligt delade och vi var överens om att var
och en ska ta ställning till hur man vill göra.
Normering underlättar i varje fall sökning i
registren.
Demonstration av hur man ”gifter ihop”
samma personer mer än en gång klargjordes
därefter. Frågan belystes eftersom varje person
får förekomma endast en gång i databasen.
Och sedan visades hur man gör för att kunna
använda ”dubblettknappen” och på så sätt
undvika att få dubbletter. Just dubbletter i
registren är ett stort problem för många.
För att belysa hur svårt – och viktigt – det är
att rensa bort dubbletter arbetade vi med ett
fingerat exempel, där vi importerade två
gedcomfiler till en ny flock och sedan gjorde
söklista, konstaterade just dubbletter och sedan
tillsammans diskuterade hur man kan gå
tillväga för att så småningom Radera och/eller
Koppla loss och få en rättad databas.
Diskussionerna blev livliga och förslagen
många. Vi hann ändå med en riktigt snabb
fikapaus, men strax efter kl 1400 måste vi
avsluta men alla frågor var inte besvarade.
Flera deltagare försåg sig med
informationsmaterial och visitkort för en
senare kontakt.

Staffan Bodén
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Protokoll

Protokollet är redigerat då information finns på
annan plats i tidningen.

fört vid Föreningen DIS-MITT’s årsmöte
lördagen den 18 februari 2006
i Mittuniversitetets lokaler i Västhagen, Sundsvall

1

Föreningens ordförande Staffan Bodén, Iggesund, hälsade de
närvarande hjärtligt välkomna, redogjorde kortfattat för
dagens program samt öppnade mötet.

2

Till ordförande för mötet valdes Staffan Bodén, Iggesund.

3

Till sekreterare för mötet valdes Lennart Lindqvist, Alnö.

4

Till justerare för mötet och tillika rösträknare, att jämte
ordföranden justera protokollet valdes Robert Hammarstedt,
Njurunda, och Göran Karis, Sundsvall.

5

Befanns att mötet var behörigen utlyst.

6

Mötet fastställde den föreslagna föredragningslistan.

7

Styrelsens verksamhetsberättelse. Den ekonomiska berättelsen
föredrogs av föreningens kassör Jan Lilliesköld, Sundsbruk,
varefter den lades till handlingarna.

8

Revisorernas berättelse föredrogs av Göran Karis, Sundsvall.

9

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

10

Till ordförande på ett år omvaldes Staffan Bodén, Iggesund.

11

Till styrelseledamöter på två år omvaldes Karl-Ingvar
Ångström, Härnösand, Reine Björkman, Örnsköldsvik och Anna
Söderström, Sundsvall.

12

Till styrelsesuppleanter på ett år omvaldes Lars Åström,
Sundsvall, samt nyvaldes Georg Lundqvist, Bjästa. Styrelsen
uppdrogs av mötet att utse den återstående tredje suppleanten.

13

Till revisorer på ett år omvaldes Göran Karis, Sundsvall, och
Kurt Pettersson, Sundsvall.

17

14

Till revisorsuppleant på ett år omvaldes Helén Mattsson,
Njurunda.

15

Till ledamöter i valberedningen nyvaldes Lennart Lindqvist,
Alnö (sammankallande), samt nyvaldes Allan Olofsson, Timrå.
Styrelsen uppdrogs av mötet att utse den återstående tredje
ledamoten.

16

Inga motioner hade inkommit till årsmötet. Ett förslag från
styrelsen, som utsänts till medlemmarna, förelåg beträffande
ändring av § 29 i stadgarna:
Paragrafen som tidigare föreskrev att minst 10 % av
medlemmarna krävdes för antingen ändring av stadgarna eller
nedläggning av föreningen, föreslogs ändrad till följande
lydelse:
”§ 29. Ändring av dessa stadgar eller upplösande av föreningen
kan endast ske genom samstämmande beslut vid två på varandra
följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Av
dessa skall minst ett vara årsmöte. Sådana beslut skall vid
bägge mötena stödjas av minst två tredjedelar av närvarande
medlemmar. Vid upplösande av föreningen skall mötena omfatta
minst 10 procent av medlemmarna.”
Mötet beslöt enligt förslaget med stöd av, förutom de
närvarande, fullmakter från mer än 10 % av medlemmarna.
Samstämmande beslut skall enligt stadgarna tas vid ytterligare
ett föreningsmöte, som nu dock ej behöver vara årsmöte.

17

Budgetförslaget för år 2006 föredrogs av kassören Jan
Lilliesköld, Sundsbruk, och budgeten fastställdes enligt
styrelsens förslag.

18

Årsavgiften för verksamhetsåret 2007 fastställdes enligt
styrelsens förslag till oförändrat 75 kr.

19

Övriga frågor:

20

a

Karl-Ingvar Ångström informerade om den nya
släktforskarlokalen, som föreningen delar med Midälva
Genealogiska Förening.

b

Karl-Ingvar Ångström informerade om Släktforskningens dag
lördagen den 18 mars. DIS-MITT och MGF kommer att finnas
utanför Akademibokhandeln i Ikano-huset, där man informerar om
föreningarna och om släktforskning. Till hjälp kommer Internet
med Genline och SVAR att finnas.

c

Staffan Bodén informerade om att föreningen DIS-MITT nominerat
Karl-Ingvar Ångström för val till Föreningen DIS’ styrelse.
Mötesordföranden Staffan Bodén tackade de närvarande för visat
intresse och avslutade mötet.
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Berättarkvällar och seminarier på Norra Berget
mars - maj 2006
Samiska kulturdagar
Torsdag 16 mars kl 18.00
Seminarium Från Världen i Härden- Härden i Världen
Samiska kulturmiljöer i skogslandskap med Bernt-Ove Viklund arkeolog
Skogstyrelsen Örnsköldsvik
Berättarstund med samiska berättelser och förtäring.
Entré: 40 kr inkl fi ka. Plats: Gullgården och Samevistet
Lördag 18 mars kl 14.00
Föreläsning ”Från bruksslöjd till konsthantverk” med Birger Nordin i
Danslogen.
Arr: Norra Bergets Kulturhistoriska verksamhet, Västernorrlands sameförening
& Skogsstyrelsen.

Världsberättardagen
Måndag 20 mars kl 19.00
Berättarkväll med tema Månen i Danslogen Norra Berget. Entré: 40 kr inkl fi
ka.
Arr: Norra Bergets Kulturhistoriska verksamhet, Berättarnät Sundsvall,
Sundvalls Museum,i samarbete med ideella
föreningen Norra Berget

Kulturcafékväll
Onsdag 5 april kl 19.00
”Kaos kompetens, mening” Sociolog: Inga Lill Eriksson talar om sin nya bok
”Arbetsmiljökompetens”
Hur det stora världssammanhanget påverkar oss i vardagen. Musik:
Skvaderngymnasiet.

Berättarföreställning med Ida Junker
Torsdag 6 april kl 19.00
Den olåsta trädgården - En svit berättelser ur den nordiska gudinnesagan,
Danslogen Norra Berget
Arr: Norra Bergetsföreningen och Norra Bergets Kulturhistoriska verksamhet
i samarbete med Berättarnät Sundsvall och Sundvalls Museum,

Skogsfi nska kulturdagar
Torsdag 27 april kl 18.00
Seminarium i Danslogen med Maud Wedin. Stig Welinder och Ola George. Avslutas
med Berättarstund
i Bredsjöstugan. Entre: 40 kr inkl fi ka.
Arr: Norra Bergets Kulturhistoriska verksamhet & Skogsstyrelsen.

Kulturcafékväll
Onsdag 3 maj kl 19.00
Vilken kändis är du släkt med? Lär känna din Lokalhistoria genom
släktforskning.
Medverkande Karl Ingvar Ångström. Inslag av musik.

Historievandring II
Torsdag 18 maj kl 19.00
”Från Bondebygd till utmarksbruk” En visning av Torpsgården, Fäbodvallen och
Timmerkojan med
Johanna Ulfsdotter. Samling vid Vinfabriken. 30 kr/pers.
Arr: Norra Bergets Kulturhistoriska verksamhet
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Släktforskardagarna 2006 i Stockholm.
Information finns att läsa på http://
www.stockholm2006.se/

Preliminärt program, version 2 (2006-02-06)
kl 1100 – 1200 Karin Bark berättar om sin forskning
avseende ”Armfeldts vägvisare”
kl 1200 - 1300 Andra forskare redovisar forskning
kl 1300 - 1330 Fikarast
kl 1330 – 1345 Redovisning av bibliotekets resurser
kl 1345 - 1415 Redovisning släktforskningsprogram Nordanstigs kommuns kulturstipendium
Arne Ahlström plus ev HOLGER- 2005 tilldelas Harriet Frändén
specialist
För viktiga insatser att dokumentera och
kl 1415 - 1500 Redovisning av källor, Jan Berglund föra den lokala historien vidare till
- Landsarkiv
kommande generationer.
- SVAR, även via Internet
- Genline
- CD-skivor, exempel
- Emigration
Fördomsbibliotektet.
- Släktforskarförbundet
- DISBYT

Välkomna!
Släktforskardag i Järpen
Plats: Järpens bibliotek
Lördag 25 mars 2006-02-25
Tid: kl 1100 – ca 1500

Under förra året anordnades vid ett flertal
tillfällen på olika platser ett fördomsbibliotek
där man kunde med sitt vanliga lånekort under
en kortare tid (15-20 min) låna tex en muslim,
polis, skånsk bonde, homosexuell eller
överviktig person. Kanske detta skulle vara av
intresse för någon att låna en släktforskare
under en stund för en utfrågning. För är det
inte så att det finns en del fördommar även
även om oss. Kanske därför så många inte vill
kalla sig släktforskare för att man anser att en
släktforskare ska vara på ett speciellt sätt.

Servering kommer att finnas
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