Nr 1 2007
Redaktör: (vakant - se annons nedan)

Annons nr 1
DIS-MITT saknar för närvarande en ordinarie redaktör.
Vi efterlyser härmed en person som är intresserad av att
vara föreningens redaktör, med huvuduppgift att skapa
DIS-MITT Nytt.
Du som är intresserad - Hör av dig till någon i styrelsen !

Annons
nr
2
DIS-MITT saknar för närvarande en ordförande.
Vid årsmötet i februari 2007, så fanns det ingen som
kunde ta på sig det viktiga uppdraget att vara
föreningens ordförande. Trots att valberedningen
hade lagt ner ett stort arbete att finna en ordförande,
så hittades ingen kandidat. Det åligger
valberedningen att arbeta vidare med att hitta en
sådan, men under tiden arbetar de övriga
styrelseledamöterna, med suppleanter tillsammans
med övriga funktionärer för att driva verksamheten
framåt – men en ordförande behövs !
Vi efterlyser härmed en person som är intresserad av
att vara föreningens ordförande, med uppgift att vara
engagerad i föreningens arbete, både i nutid och
framtid !
Du som är intresserad - Hör av dig till någon i styrelsen
– eller till valberedningens sammankallande Robert
Hammarstedt !
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Vice ordföranden har ordet!
2 Se till att det finns lämpliga faddrar i lämpligt antal.
3 Utveckla kunskaperna om hur man kan använda
datorn.

DIS-Mitt saknar som Du har sett ordförande! Jag har
lovat att fram till nästa årsmöte sköta de sysslor som
åligger en ordförande. Egentligen har jag för mycket
omkring mig: Jag är ordförande för Midälva GF –
forskarföreningen för Medelpad. Dessutom sitter jag i
Dis-föreningen där jag särskilt ska jobba med
utbildningsfrågor och framtidsfrågor. Också inom
hembygdsrörelsen har jag uppgifter. Så Du förstår
kanske att min familj har förbjudit mig att ta på mig att
vara ordförande för DIS-Mitt!
Ideella föreningar är inne i en omställningsfas. Detta
gäller nog allra mest för släktforskarföreningar.
Släktforskningen har ändrat karaktär: Hjälpmedlen har
utvecklats kraftigt. Intresset för släktforskning och
lokalhistoria är mycket stort. Den moderna
släktforskningen är inte bara att samla namn och årtal.
För Dis-organisationen har vi dessutom den
komplikationen att nästan alla släktforskare numera
använder datorer. Gränsdragningen mellan
forskarföreningarnas och Dis-organisationens uppgifter
bör klaras ut. I Finland har man valt att slå samman
dessa båda organisationer men det tycker jag att vi inte
bör göra – åtminstone inte än.
I Dis-föreningen har vi pratat om hur man ska kunna
serva Dis-medlemmar i regioner som har stora avstånd,
t ex DIS-Nord eller på Gotland. Också vi i
DIS-Mitt har stora avstånd. Det gäller att hitta en
uppläggning som tillfreds-ställer medlemmarnas behov.

4 Verka för att det ska finnas forskarhörnor i närheten
av medlemmarna samt att hjälpa till så att det finns
tillgång till datorer och abonnemang.
DIS-Mitts medlemmar har på några ställen tillgång till
forskarstugor. DM-ordf emeritus Staffan tog initiativ
till att skriva avtal och reglera bidragen till stugorna.
Det kan nog behövas ytterligare forskarstugor där det
finns tillräckligt många DM-medlemmar.
Jag har hört att några har släktforskarprogram som man
inte kommit igång med att använda. Jag skulle vilja
starta en kampanj för att ge komigång-hjälp.
Det är viktigt att vi får igång en dialog om vad DMmedlemmarna vill att DIS-Mitt ska syssla med. Vi
håller på att se över hemsidan. Vi ska kanske ha en
bloggavdelning där? Hör av Dig till någon i DMstyrelsen!
Slutligen vill DM-styrelsen önska Dig en Trevlig
forskarsommar – med hjälp av datorn. Vi kanske ses på
någon hembygdsfest.

Karl-Ingvar Ångström
PS Dom som har bytt e-postadress bör underrätta oss
så att vi ska kunna informera er! DS

Vi kan lära oss mycket av hur Dis-verksamheten
utvecklats i Jämtland. Förr hade vi nästan ingen sådan
verksamhet där. Sedan hittade valberedningen en
lämplig person som arbetat upp verksamheten
tillsammans med forskarföreningen JLS, nämligen
Arne. Vi bör sträva efter att det ska fungera lika bra
överallt.
För min personliga del tycker jag att DIS-Mitt ska
jobba med det här:
1 Utbildning i hur man kan använda
släktforskarprogram. Jag tror att forskarföreningarna
ska genomföra utbildningarna. DIS-Mitt bör initiera
och skaffa fram lärare och läromedel.
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Rapportering från årsmötet i
februari 2007
DIS-MITT:s årsmöte ägde rum den 24 februari 2007 på
Kustens folkets hus i Stockvik strax söder om
Sundsvall.
Mötesförhandlingarna avlöpte tämligen fort, men den
viktigaste punkten fick ingen lösning. Nämligen fanns
det ingen kandidat till ny ordförande i föreningen efter
Staffan Bodén. Trots att valberedaren tillfrågat över 70
personer, så fanns det ingen kandidat till
posten.Resultatet blev då att ingen ordinarie ordförande
finns som verkar i föreningen. För att lösa problemet
temporärt beslöts att styrelsen i övrsigt fick i uppdrag
att lösa orförandeskapet på bästa sätt. Även övriga
funktioner samt den nyvalda valberedningen ska arbeta
hårt för att skaffa fram en person som är intresserad av
att driva föreningen framåt. Det kan därför bli aktuellt
med en extra stämma till hösten om en kanditat finns
framme då.
Annars så blev det två nya personer invalda, nämligen
Birgitta Björklund, Sundsvall som ordinarie ledamot
och Jeanette Lindblom, Matfors som suppleant. Dessa
är varmt välkomna att arbeta för föreningen !
Tyvärr så finns det ingen representant för X län i
styrelsen längre. Finns det några förslag på någon
kandidat som har sin placering i regionens sydligare
delar, så hör av er till valberedningen sammankallande,
Robert Hammrstedt.
Ni kan läsa om hur valet i övrigt utfallit genom att titta
på sidan med våra nuvarande funktionärer.
Den tilltänkte föredragshållaren Thord Bylund hade
tyvärr blivit insnöad i Skåne. Ja det var väl närmast
tågen som var inställda. Därför höll Karl-Ingar
Ångström ett anförande om släktforskning och
hembygdsforskning, och inte minst om byakistor.
Efter själva årsmötesförhandlingarna vidtog en buffe
för de som anmält sig till detta. Detta var med
anledning av att DIS-MITT har femtonårsjubileum i år.
Det var en gemytlig stämning, där olika spörsmål
diskuterades vid borden.

Styrelsens förslag om ändring av
§ 29 i DIS-MITT:s stadgar
För att stadgeändring ska bli giltig fordras två
föreningsmöten varav åtminstone ett är årsmöte. Nu på
årsmötet den 24 februari 2007, så togs ett andra beslut
att ändra denna paragrafs lydelse. Därmed har
paragrafen 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 tio procent av medlemmarna.

Arbetsformer i DIS-MITTs
styrelse
Eftersom DIS-MITT har en så stor geografisk
område som det ska täcka, så har vi försökt att
ha en styrelse som representerar de olika
områdena inom regionen. Detta blir i sig ett
litet problem med långa resor för
styrelsemedlemmarna om dessa ska vara
fysiskt närvarande. Därför har styrelsen inlett
försök med att använda Skype som
kommunikationsmedel vid styrelsemöten.
Detta har dock inte fallit ut helt bra än, men
styrelsen kommer ändå att försöka fortsätta att
använda detta kommunikationssätt som
alternativ till telefonmötesdeltagande.
En förutsättning för att kunna använda Skype
har varit att det finns bredband tillgängligt på
respektive ställe. På lokalen i Kusten, Stockvik
finns det numera bredband installerat. Det är
MGF som drivit denna fråga, men DIS-MITT
har nu bidragit finansiellt till att få in bredband
till lokalerna.
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Några ord från den
hittillsvarande ordföranden
Med två veckors distans till DIS-MITT:s
årsmöte vill jag tacka er alla för de senaste
fyra innehållsrika åren i DIS-MITT. Tillsammans har vi lyckats bredda basen till betydlig
större del av hela regionen, ökat medlemsantalet väsentligt, hittat nya samarbetsformer,
förändrat/utvecklat strukturer och dessutom
haft mycket roligt tillsammans.
Nu ska jag ta mig tid att forska för egen del det har legat nere i flera år - samt ägna mig åt
fadderverksamheten.
Det verkar ju som om man inte nog beaktat
svårigheterna med Vista versus DISGEN. Det
måste klaras ut snabbt om DISGEN ska kunna
behålla sin position.
Sist ett hjärtligt tack för den extremt vackra
blomman jag fick. De medskickade orden
värmde också.
TACK, och LYCKA TILL,
Staffan Bodén

Samarbete inom DIS
Styrelsen för DIS är väldigt måna om
samarbete med de olika regionsföreningarna.
Med Karl-Ingvar Ångström som ingående i
styrelsen för DIS och dessutom i DIS-MITTs
egen styrelse, så fungerar detta samarbete väl
för vår del.
En sak som togs upp på senaste DIS-mötet var
att regionföreningarna har i uppgift att se över
faddrarna. Inte minst önskas det att fler faddrar
ska finnas tillgängliga, för att täcka upp
behoven från de enskilda medlemmarna.
DIS-MITT har ju under flera år arbetat aktivt
med att låta de faddar som finns inom regionen
träffa varandra, och samtidigt få chans till
vidareutbildning. Detta arbete kommer DISMITT att fortsätta med.
En annan fråga som diskuteras var
gemensamma utbildningsfrågor. Karl-Ingvar är
samordnare av denna fråga inom DISstyrelsen.

Samarbeten med
släktforskarföreningar
DIS_MITT har inlett samarbete med flera
lokala släktforskarföreningar. Detta har bland
annat resulterat i skriftliga samatbetsavtal.
Dessa avtal går i huvudsak ut på att
medlemmar i DIS-MITT ska ha rätt till att
kunna vara i aktuella lokaler, och samarbete i
utbildningsfrågor. I gengäld bidrar DIS-MITT
med en del av lokalhyran samt tillgång till
vissa bonnemangstjänster när sådana kan
erhållas med lägre kostnad genom att gå via
DIS-MITT.
De föreningar som vi har avtalat samarbete
med är JLS i Östersund, HSN i Örnsköldsvik
samt MGF i Sundsvall.
I vår har även diskussioner angående
samarbete med Härnösands
släktforskarförening inletts. Här handlade det
närmast om utbildningsfrågor och
fadderfrågor. Även möjlighet till att anordna
en DIS-MITT träff i Härnösand togs upp.
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Arbetsmöte för regionföreningar
inom DIS
Den 14 april hölls ett första möte mellan de
olika regionsföreningarna inom DIS.
Här diskuterades blan annat frågor om
eventuella samarbtesprojekt mellan ett par
eller flera närliggande regioner. Som ett
exemple på detta finns det planer på samarbete
mellan den nya föreningen DIS Filbyter, DIS
Öst och DIS Aros om funktionärsutbildning
samt även en ”Forskningshelg”.
Man diskuterade även gemensama
problemområden, såsom de långa geografiska
avstånden inom flera av regionföreningarna.
Härvid diskuterade då även ”Teknik som
underlättar”.I dagsläget är det Skype som
rekommenderas. Lämpliga kameror och
headset finns idag att köpa för mycket ringa
kostnad. En av fördelarna med Skype är att
man även kan skicka mycket stora filer, 50
MB är testat utan problem. Man kan vara nio
deltagare + moderator uppkopplade samtidigt.
Flera av mötesdeltagarna har kontinuerlig
kontakt över Skype.
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Föreningen DIS, se baksidan,

DIS-MITTs funktionärer 2007
— (vakant)
Ordförande
ordforande”at”dis-mitt.se
———Karl-Ingvar Ångström
Vice ordförande
Hemmansv. 87
871 53 HÄRNÖSAND 0611-20341 v.ordforande”at”dis-mitt.se
Reine Björkman
Sekreterare
Ångermanl.g10 G 891 35 ÖRNSKÖLDSVIK
0660-189 41sekreterare”at”dis-mitt.se
Jan Lilliesköld
Kassör, medlemsregistrator
Johannedalsv. 150 863 36 SUNDSBRUK 060-536359 kassor”at”dis-mitt.se
Anna Söderström Ledamot
Björneborgsg. 66 854 62 SUNDSVALL
060-15 50 30
ledamot1”at”dis-mitt.se
Georg Lundqvist Ledamot
Fagerlandsv.. 11 89331 BJÄSTA
0660-220882
ledamot2”at”dis-mitt.se
Arne Ahlström
Ledamot
Storgatan 63A 3 tr 83133 ÖSTERSUND
063-109719 ledamot3”at”dis-mitt.se
Birgitta Björklund Ledamot
Nackstav. 54 B
85352 SUNDSVALL
060-126669 ledamot4”at”dis-mitt.se
Lars Åström
Suppleant
Luleåvägen 223 85731 SUNDSVALL
060-501141 suppleant1”at”dis-mitt.se
Jeanette Lindblom Suppleant
Specksta 105
86491 MATFORS 060-21097 suppleant2”at”dis-mitt.se
Kerstin Farm
Suppleant
Krönvägen 33B 85644 SUNDSVALL
060-679111 suppleant3”at”dis-mitt.se
Joacim Söderström Webmaster
Björneborgsg. 66 854 62 SUNDSVALL
060-15 50 30
webmaster”at”dis-mitt.se
Tomas Sahlin
DISBYTombud
V:a Långgatan 50 852 37 SUNDSVALL
060-15 84 11
disbyt”at”dis-mitt.se
DIS-MITT-ombud:
Dellenbygdens SFF: Vakant,
Hembygds- och SF Nolaskogs: Lennart Näslund, Nordanås 134, 891 92 Ö-VIK, tel 0660-37 21 09,
e-post: lintagan”at”home.se
Jämtlands läns SFF: Georg Hansson, Lillfjällvägen 4, 831 71 ÖSTERSUND, tel 063-852 12,
e-post: g.hansa”at”mbox300.swipnet.se
Midälva GF: Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-55 83 39, e-post:
ann.lin”at”telia.com
Nordanstigs Bygd och Släktband: Lage Bergvik, Vändbrov. 8, 820 78 HASSELA, tel 0652-400 00,
lage.b.bergvik”at”nordanstig.mail.telia.com
Sollefteå SF: Jörgen Desén, Storg 120 d, 881 40 SOLLEFTEÅ, tel 0620-591 06,
e-post: jorgen”at”desen.nu
Västra Häsinglands FF: Gertrud Söderin, Box 58, 827 22 LJUSDAL, tel 0651-155 87,
e-post: soderin”at”zeta.telenordia.se
Ådalens SFF: Curt Sundqvist, Box 88, 870 32 ULLÅNGER, tel 0613-130 00, e-post:
curt”at”hkship.se
Föreningsadresser:
Föreningen DIS-MITT, c/o Jan Lilliesköld, Johannedalsv. 150, 863 36 SUNDSBRUK
Postgiro 620 19 15-3, Org.nr 889201-9814
DIS-MITT’s hemsida, c/o Joacim Söderström, Björneborgsg 66, 854 62 SUNDSVALL, tel: 060155030, e-post webmaster”at”dis-mitt.se
Hemsida: www.dis-mitt.se
Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING, Tel 013-14 90 43, Telefax 013-14 90 91,
Plusgiro: 140 33-5, e-post: dis”at”dis.se Hemsida: www.dis.se
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Faddrar inom vårt område
PC/Disgen-faddrar
Claes Embäck,
tel 026-192500,
Arne Ahlström,
tel 063-109719,
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: 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

Ord från tillfällige redaktören:
Som hittillsvarande redaktör Anna Söderström själv
skrev i förra numret, så har hon avgått som sådan.
Styrelsen tacker henne för nedlagt arbete, och önskar
lycka till med nuvarande och kommande aktiviteter !
Som synes på första-sidan, så saknar DIS-MITT en ny
redaktör. Har du någon ide över lämplig kandidat
tycker jag du ska höra av dig till styrelsen.
Som Anna skrev så är det ett roligt och spännande
uppdrag!
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Info från Jämtland
Disgenkurs i Åre
Genom ekonomiskt stöd från både DIS-Mitt och JLS
genomfördes helgen 24-25 mars en grundkurs i Disgen
i Åre.
Initiativtagare var Karin Bark från Nord- hallen som
lyckats locka 13 deltagare till kursen. Så vitt känt är
detta första gången en kurs av den här typen genomförts i västra Jämtland.

DIS-Mitt och JLS besöker Härjedalens släktforskarförening
Ambitionen att besöka våra medlemmar ute i hela
länet förverkligades, när det gäller Härjedalen,
lördagen den 31 mars då undertecknade representanter fanns på plats i Sveg.
Värdar för dagen var Härjedalens släktforskarförening (HS) som ansvarat för programmet och inbjudan
till både medlemmar och andra intresserade släktforskare.
Mötet ägde rum i Medborgarhuset som visade sig
högst lämpligt för denna typ av arrangemang. Ett 40tal personer hade hörsammat kallelsen till glädje för
värdarna.
HS ordförande, Hans Eriksson och
styrelseladamoten Ulla Albano, inledde programmet
med en kort presentation av föreningen som nu har
ett 70-tal medlemmar efter bildandet 2002. Föreningen bedriver verksamhet även utanför Sveg med
aktiviteter av typen ”anbytarträffar”
och ”cafekvällar”.
Efter detta följde en genomgång över hur man bör
hantera sina bilder i släktforskningssammanhang av
tillresande Arne Ahlström, repr för DIS-Mitt. Datorn
börjar ju bli släktforskarnas viktigaste verktyg.
Huvudnumret för dagen blev JLS-medlemmen
Urban Leijons redovisning av Vasaättlingar i för
dagen, Härjedalen.
I publiken fanns flera ”ättlingar” närvarande och ett
utbyte av information skedde mellan dessa personer
och Urban.

Karin Bark, Nordhallen. JLS- och DIS-Mitt medlem.
Det blev ju mycket ”korvstoppning” för att hinna med
allt, men med den stora entusiasmen som deltagarna
visade så gick allt enligt programmet.
Dag två fanns också Jan Berglund på plats och hjälpte
till med att reda ut de problem som uppstod och fick
själv bl a redovisa hur man konverterar orter i programmet.
Under kursens gång noterades att bildandet av någon
typ av nätverk mellan deltagarna var på gång liksom
önskemål om att genomföra andra datorbaserade kurser
i Åreområdet.
Kursen torde ha genererat nya medlemmar både till
DIS och JLS.
Arne Ahlström
Jan Berglund

Dagen avslutades med guidade besök i kommunens
eget arkiv och i biblioteket.
Elisabeth Hed, som arbetar i arkivet visade exempel
på handlingar bl a donerade sådana, som bör intressera flera släktforskare.
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I biblioteket tog Ulla Albano hand om guidningen
och visade bl a på de lokaler där det fanns mikrofishläsare och där släktforskarföreningen förvarade delar
av sina handlingar. En speciell avdelning med
Härjedalslitteratur fanns också tillgänglig.
Under hemresan till Östersund konstaterade skrivarna av dessa rader att det varit en mycket lyckad dag
i släktforskningens tecken. Stort tack till Härjedalens släktforskarförening som ordnat detta, med en
förhoppning om fortsatt utbyte i framtiden.

Urban Leijon, Arne Ahlström

Jämtlänningar och
Härjedalingar!
Är du sugen på att öka din kompetens när det gäller att
använda datorn i släktforskningen?
För att DIS-MITT skall kunna planera kommande
säsongs program listar vi här nedan några exempel på
vad du kan få utbildning i, eventuellt i
studiecirkelform:

Gör så här:

DIS-Mittare i Jämtland och Härjedalen
Som ni förhoppningsvis vet så samarbetar DISMITT(DM) med JLS här i länet, detta styrt genom ett
avtal som löper tills vidare.
Vad innebär då detta för oss DM-med-lemmar?
Jo, bl a att du:
- har tillgång till JLS lokal på Samuel Permans
Gata 37 de dagar de pågår aktiviteter där
- kan använda de släktforskarresurser som finns i lokalen, ex CDskivor, litteratur, abonnemang för
GENLINE och SVAR
- kunna delta i de utflykter och studieresor som varje säsong genomförs till
SVAR och HLA
- kunna delta i den kursverksamhet
som genomförs inom föreningarna,
se särskild artikel

Alt. 1. Om du läst detta i ”DIS-MITT Nytt”, se tabell
på följande sida.
Fyll i kolumnen längst till vänster med siffrorna 1-5
varav siffran 1 representerar det du helst vill få
utbildning i. Markera också vilket program och version
(ex Disgen 8.1.d) du jobbar med och din E-postadress.
Klipp ur den ifyllda tabellen och skicka den till:
Arne Ahlström, Storgatan 63A, 83133 Östersund
E-post: arne.ahlstrom@comhem.se
Telefon: 063-10 97 19, mobil: 070-244 39 32
Alt. 2. Läser du detta på DIS-MITT hemsida så kan
du skicka den ifyllda tabellen direkt till mottagaren
med e-post.

Några exempel på aktiviteter som är klara inför höstsäsongen:
19 sept Lär dig tolka gamla kartor
26 sept Internetforskning
29 sept Resa till SVAR
17 okt Bildhantering
Senare i höst kommer också en speciell
DM-kväll då vi ägnar oss åt våra släktforskarprogram,
gäller även HOLGER, Min Släkt och vid intresse även
Reunion.
Den 7 november är DM, JLS med flera föreningar i
Östersund arrangörer för en föreläsning av professorn
Dick Harryson, känd bl a från en stor bokproduktion
och TV-programmet ”På spåret”, se särskild annons i
dagspressen.
Länk till det kompletta programmet:
http://www.genealogi.se/jamtland/
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Ämnesområde
Grund- och vidareutbildning i program
Grundläggande datorutbildning
Bildhantering i digital form
Att göra en släktbok
Kartor i släktforskningen, GPS
Ljudhantering, digitalisering

Holger

Min Släkt

Disgen

Reunion

Avser även kringutrustning ex skrivare
Skanning, redigering, spara, infoga
Utifrån egen databas, även på CD
Allmänt, underlagskartor
Från kassett, rullbandspelare m m

Info från Medelpad
Släktforskningens dag 17 mars
På släktforskningen dag som inföll den 17/3 detta år, så
fanns DIS-MITT representerat i samarbete med MGF i
Ikano-huset i Birsta. I år fick vi inte ha något bord uti i
hallen, men vi hade fått tillstånd att ha ett bord inne på
Akademibokhandlen i stället. Det var lite trångt, men
det satt intresserade personer hela tiden invid våra
representanter, vilka kunde visa på vad man kan göra
med datorhjälp i släktforskningen.

Emigrantforskningens dag 12/5
MGF hade anordnat en informationsdag med temat
enligt rubriken på Kusten under lördagen den 12 maj.
Först var det Roland Skoglund från Uppsala
släktforsakare som visade på vilka resurser det finns att
använda sig av på Internet. I huvidsak pratade han om
betaltjänsten Ancestry.com, där man kan dels kommer
åt att söka och se i de olika folkräkningarna ’census’,
som görs vart tionde år i USA. De som är tillgängliga
är i huvudsak 1880, 1900, 1910, 1920 och 1930 (1890
har brunnit upp).
Därtill finns här de registerkort för militärt ändamål
som gjorts på samtliga män i USA som var födda efter
1870 och som var aktuella fram till första världskriget.
Dessa är också sökbara. Det bästa med dessa är att där
går det också att söka på fullständigt födelsedatum.
En annan resurs på Internet som är gratis är Ellis
Island, där man kan söka efter alla som kommit till
New York efter 1892 (och framåt några tiotal år).
Efter paus var det Thord Bylund som berättade över ett
antal olika fall av ”emigranthistorier”.

En nyligen körd DISGEN-kurs
Staffan Bodén har nyligen hållit en helgkurs i
DISGEN 8. Som biträdande kursledare fanns Lennart
Lindqvist, Alnö, som ska kunna vara kursledare själv
vid kommande kusrer.
Som kurslittaretur användes det häfte som DIS-Aros
har tagit fram.

SSF konferens i Sundsvall
Under dagarna 20-21 april höll Sveriges
Släktforskarförbund en släktforskar- och
förtroendemannakonferens i Sundsvall. Värd
var MGF. I huvudsak var man på Kusten i
Stockvik, men det hade också anordnats
utflykter av olika slag, bland annat till MKC i
Fränsta.
Föreutom Karl-Ingvar Ångström som i
huvudsak representerade MGF, så var Jan
Lilliesköld med som representant för DISMITT under lördagens konferens . Under
konferensen togs baland annat frågor angående
förbundets ekonomi, det nya Anbytarforum,
smat vilka nya projekt som förbundet ska satsa
på. Bland förslagen till det senare fanns en CD
med 1990 års folkräkning och en CD för
folkräkningen 1935.
Ny medlemsförening i SSf - DIS Filbyter, med
verksamhetsområde Östergötland och
södra Södermanland beviljades medlemsskap i
förbundet.
DIS-Mitt har skrivit avtal med
Midälva GF (MGF) bl a om att DMmedlemmarna får nyttja Kustenlokalen i Stockvik på samma villkor
som MGFs medlemmar. K-lokalen har
öppet
onsdagskvällar kl 18-21
och andra lördagen i månaden kl 1115. Forskarvärdar hjälper till med
rådgivning.
Under tiden juni tom augusti är det
dock inget öppethållande inplanerat.
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Info från Ångermanland
Info från Härnösands släktforskare
Gällande DIS-samarbete, så skall en person
kunna ställa upp som DISGEN-fadder och en
annan som Holger-fadder. Vi ska även tillfråga
en tredje om han kan tänka sig vara MinSläktfadder.

Genom vårt sammarbete med HSN (Övik) har även Dis-mitts medlemmar
tillträde till lokalen på
Ångermanlandsg 28
Mellan kl 10.00-20.00 följande dagar
Tisdag. 3 juli

Styrelsen har ännu inte tänkt hålla något
särskilt medlemsmöte tillsammans med DISMitt. Vi kommer däremot att ha "internet"tema på vårt första medlemsmöte i september
och ska försöka fånga upp medlemmar som är
intresserade av nät- och datoranvändning i sin
forskning. Tillsammans med dessa kanske vi
sedan kan köra ett DIS-möte.

Tisdag 7 augusti

Peter Sjölund, ordf för Härnösands
släktforskare

Tfn 073-04 92 444 (Reine Björkman)

Tisdagar mellan 7 september till och
med 8 december 2007
samt Torsdag 27 december
Övriga tider har medlemmar tillträde
till lokalen efter överenskommelse.

Info från X län
Vad som händer I Gävle är väl inte så mycket nu när vi går mot sommaren.
Jag har just avslutat en Disgen kurs på medborgarskolan.
I maj kommer nästa träff som jag har för Gästrikland och norra Uppland att
handla om kartor. På den träffar så medverkar även Curt Carlsson som är GIS
konsult på metria och han ingår också i projektgruppen för karthantering.
Sedan blir det ett uppehåll till åtminstone till augusti då kör vi igång på
nytt med ett antal träffar. Ämnen på dom är inte bestämda ännu.
Vad beträffar Slf dagarna 2009 så låter det ju jättekul, men också jobbigt
finns väl inte så många föreningar i Gästrikland eller Gävleborg. Men jag
tänkeri första hand på Läkerol Arena om den inte är för dyr. Alternativt då
Göranssonska hallen i Sandviken,men man kan ju jämföra dessa mot varandra!
Jag kommer att ta upp frågan på kommande styrelsemöte i Gästriklands
genealogiska förening.
Claes Embäck
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Mailavisering om att ny tidning kommer!

Ny design av DIS-MITTs hemsida kommer

Du har väll inte missat att anmäla din epostadress på vår hemsida http://www.dismitt.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.

Lite senare i år kommer DIS-MITT:s hemsida
att ändra design. Håll ögonen öppna !
Håll gärna ett öga på hemsidan i vilket fall, för
när DIS-MITT Nytt för närvarande inte har
någon regelbunden utgivning, så är det
hemsidan som är den ”snabba kanelen”.

DIS-MITT vill kunna informera sina
medlemmar bättre framöver. Därför har vi
tänkt använda mailadresserna som lämnats för
avisering av ny tidning som en ny kanal att
lämna föreningsinformation till medlemmarna
- om inte medlemmen särskilt säger ifrån att
denne inte vill ha övrig föreningsinformation
den vägen..
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