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Släktforskardagarna i Köping
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Redaktörens ruta

I dagarna har den
första nattfrosten
kommit! Och när det
dessutom är mörkt ute
stora delar av dygnet då kanske det är tid för
än mer släktforskning
:-)
I denna tidning är det
mesta skrivet av
redaktören, om inte
annat angivits.
Hoppas att ni finner något
läsvärt i detta nummer samt hoppas att ni läsare
kommer att få ett fortsatt
g o t t s l ä k t f o rs k n i n g s å r
f ra m ö v e r !
Kom gärna med Era
s ynp unk t e r p å t i d ni ng e n!

Detta årliga evenemang höll i år till i Köping, och ägde
rum lördagen och söndagen den 24-25 augusti.
Arrangör detta år var Västra Mälardalens
Släktforskare.
Vid invigningen talade mässansvarige Krister Jansson,
kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Salomonsson,
Släktforskarförbundets ordförande Barbro Stålheim,
samt Västmanlands landshövding Ingemar Skogö.
Släktforskardagarna blev begåvat med ett mycket fint
väder, och många besökare kom. Det sägs att cirka
6000 besökare kom – oräknat alla utställare och
funktionärer.
Det fanns flera olika caféer och restauranger
tillgängliga när man ville ta sig en paus.
De olika föredragen höll till i lokaler i en närliggande
skola. Det var visst återigen lite strul med det där med
förbokade biljetter till de olika föredragen.
På skolan fanns även en lokal, där Unga Släktforskare
försökte via en workshop, fånga intresse bland just
yngre släktforskare. Denna lokal var tyvärr så
undanskymd, så det var nog inte så många som hittade
dit ?
Det var väl dock inte så mycket större nyheter som
visades upp på mässan. En gratis CD med
FamilyTreeMaker-programmet delades ut gratis,.
Annars så var det många föreningar som visade upp
och sålde sina egna produktioner av olika slag. Störst
montrar hade väl annars Arkiv Digital,
Ancestry,FamilySearch, Riksarkivet samt
Släktforskarförbundet och DIS. Även DIS
Norge+Danmark hade en stor monter. DIS-Öst och DIS

Bergslagen hade också egna montrar.
Bland de mindre utställarna, så fanns en amerikanska, som visade upp en liten
handhållen skanner, som väckte rätt stort intresse bland besökarna.
För DIS del var det till stor del hur enkelt man kan få till olika utskrifter ifrån
DISGEN. Det har tagits fram ett antal nya utskriftsmallar. Exempel på utskrifter
med hjälp av dessa visades upp på stora affischer. Medan några funktionärer
hjälpte till att visa på dator, och på storbildsskärm dessutom, hur man använder
sig av dessa mallar. De nya mallarna finns sedan dess även att kunna hämta hem
från DIS hemsida. De finns där under menyvalen
Forskningsverktyg/DISGEN/Ladda ner/Utskriftsmallar.
Även kartfunktionen demonstrerades. Det har tillkommit två nya DVD-skivor med
anpassade häradsekonomiska kartor . Dessa gäller för Västmanland och
Östergötland. Dessa kartor är nu anpassade för RT90, och exklusivt för DISGEN.
Kartorna finns i DjVu-format. Det var många som var intresserade av att lyssna
och se på att detta visades upp.
I övrigt visades det upp vad man kan göra på en Mac, samt att kansliet fanns på
plats att sälja DISGEN och andra produkter. Vad som gäller Mac-sidan, så var det
mest intresse bland besökarna av att kunna köra DISGEN på Mac, kartfunktionen i
Reunion10, den stora utskrivna släkttavlan som fanns uppsatt, samt hur man gör
en egen släktbok.
Vi funktionärer var annars tillgängliga för alla olika frågor från besökarna.
Från DIS-Mitts sida, deltog Rolf Lusth, Bo Svartholm samt Jan Lilliesköld.
Man kan nämna att deltagare från Norr om Dalälven var det inte så mycket av.
Sandvikens släktforskare deltog med en monter, liksom Södra Lappmarkens
Släktforskare, som hade mycket litteratur att erbjuda. Annas så var det utöver
DIS-Mitt inte många norrifrån.
På lördagskvällen var det Stämmomiddag, ett kanske lite ologiskt namn, eftersom
stämman hölls på fredagen. Även denna middag avåts i Folkets Hus. Under denna
middag, så delades det ut många utmärkelser. Man kan härvid nämna att Carl
Szabad, som hållit i flera projekt hos SSF, inte minst Sveriges Dödbok, fick
förtjänstfullt ta emot Victor Örnbergs hederspris. I övrigt kan nämnas att SSF:s
Hedersdiplom bland annat delades ut till Elsa och Anders Hörling, vilka lagt ner
mycket ideellt arbete för Sollefteå Släktforskares räkning. Anders är annars
bekant för oss som en av de faddrar som funnits inom DIS-Mitts
verksamhetsområde, men som numera dragit sig tillbaka ifrån den rollen.
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Släktforskarförbundets årsstämma i Köping
På fredagen, innan själva släktforskardagarna , så hölls årsstämman, i en större
aula inne i själva staden.
Stämman inleddes med en timmes information ifrån förbundets sida. Det handlade
mest om vad förbundet planerar för kommande utgivningar. Man planerar att
komma ut med två nya handböcker under 2014 – en om resandeforskning, och en
om att använda mantalsregister. Vidare planeras att projektet Namn åt de döda
ska avlutas, och en sista version av Dödskivan kommer ut under 2014. Annars så
visades den uppdaterade hemsidan Rötter upp för åhörarna.
Själva stämman bjöd dock inte på så mycket nytt. Det som tog upp den mesta
tiden, var den livliga diskussion som vidtog med anledning av den tredje motionen
som kommit in. Den handlade om att man ville få årsstämman att läggas tillbaka
till att vara på lördagen utav Släktforskardagarna, istället för som i år på fredagen.
Styrelsen hade redan aviserat att den skulle utvärdera årets placering på fredagen
före själva Släktforskardagarna. Det framkom även åsikter om att stämman borde
läggas ppå våren i stället, eftersom det då skulle komma mycket närmare avlutat
verksamhetsår, och därmed frikopplas ifrån Släktforskardagarna. Men efter det att
votering ägt rum, så blev beslutet att gå på styrelsens förslag – det vill säga att en
utvärdering av placeringen av stämman ska göras.
Valberedningens förslag antogs i sin helhet. Till nya ledamöter invaldes Peter
Wallenskog och Ingrid Månsson Lagergren. Ingrid som fyllnads val efter Daniel
Berglund som önskat avgå i förtid. Ingrid finns annars som chef för biblioteket i
Timrå. Hon är heller inte helt ny i styrelsen för SSF, då hon varit med som
styrelseledamot där en period tidigare. Peter har tidigare varit VD för Genline.
Från DIS-Mitts sida, deltog Rolf Lusth och Jan Lilliesköld som ombud.
På kvällen var det buffé-middag för stämmodeltagarna på folkets hus.

Vad händer med DISGEN ?
Föreningen DIS arbetar hårt med att få till en ny version av DISGEN lagom till
2014 års Släktforskardagar i Karlstad. Det mesta nya är dock sådant som kanske
inte syns så mycket, för en stor del av arbetet är att konvertera programmen till
att använda en nyare och bättre databas-motor. Med denna så hoppas man att det
sedan även ska gå mycket lättare att införa nya funktioner. Man räknar bland
annat med att man genom bytet av databasmotor, är en grundförutsättning för att
senare kunna utveckla andra program, som exempelvis appar. Men ett byte av
databas-hanteraren innebär även att en konverteringsfunktion av databasens
information, mellan den gamla versionen av DISGEN och till den nya, måste till.
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DIS har numera en programutvecklare på heltid, som tillsammans med ideella
krafter jobbar med detta stora projekt.
Allt är inte klart ännu, men man jobbar bland annat för att kunna registrera andra
”typer” av föräldrar och relationer i övrigt, än just enbart de biologiska sådana. Ett
annat område är att försöka underlätta för analys av sin egen forskning, och
kanske få tips om vad man kanske har ”missat”. Med andra ord sätta olika
kvalitetsfrågor i centrum. I övrigt lär det bli lite smått och gott, och kanske även
en modernisering av användargränssnittet i DISGEN. Man kan även nämna att all
text formatering kommer att bli helt omgjord, samt att flockar försvinner. De
senare kommer att hanteras via flaggor (”etiketter”) istället.

Johan Bures släktbok på DVD
Den barar för några få år sedan, i ett arkiv i Finland, funna originalet till Johan
Bures släktbok kommer nu att utgöra underlaget till en ny DVD. Det äri första
hand Urban Sikeborg som arbetar med att utföra transkriptionerna från detta
original. I övrigt deltar även Tiina Miettinen, som var den som fann orginalet i ett
gårdsarkiv, samt Cal Szabad och Johan Gidlöf. DE två sistnämnda har ju arbetat
mycket under senare år med olika skiv-projekt. Det är Genealogiska Föreningens
som fått teckna avtal om utgivning av denna skiva.
Johan Bure som levde 1568-1652, släktforskade själv under fyrtiotalet år. Han
hade mest intresse av sin mormors sida, vilken tillhörde den senare så kallade
Bureätten. Det som är intressant med Johan Bures släktforskning, är att han
intresserat sig lika mycket för ”spinnsidan” som ”svärdssidan” i sin forskning, i
motsats till dåtidens mest ensidiga intresse för den senare sidan.
Nu blir det på skivan även kompletterat med en omfattande dokumentation.
Man räknar med att kunna börja sälja skivan under våren 2014.

DNA i släktforskningen

Det talas mycket numera om DNA, det vill säga genteknik, som ett sätt att
komplettera det som vi kan kalla vanlig släktforskning.
Under släktträffen i sommar gällande Laurentius Svenonis och hans barnbarns
”Stormor i Dalom” ättlingar, så höll Peter Sjölund ett föredrag om DNA i
släktforskingen. Peter höll även ett sådant fördrag under Släktforskardagana lite
senare i sommar.
Magnus Bäckmark, verksam inom Genealogiska Föreningen, har skrivit en bok
som heter ’Genvägar- praktisk handledning till DNA-jämförelse i släktforskning’.
Boken är i A4-format och omfattar 97 sidor.
Boken är i andra upplagan, och fanns till försäljning under släktforskardagarna.
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Er redaktör köpte just en sådan bok. Redaktören hade nämligen, tillika med sin
hustru, låtit införskaffa var sitt prov, efter Peter Sjölunds föredrag i Härnösand,
att skicka in till DNA-analys. Efter att antal veckor, kom så nyligen resultaten. Det
är då man kan ha stor nytta av denna bok, i försök att förstå alla aspekter runt
detta ämne. Det kan jag dock säga, att direkt lätt är det inte att försöka tolka de så
kallade träffar. Men får nämligen en lista med sådana. För min egen del bestod
listan av ett drygt hundratal träffar mot andra personer som också skickat in
prover. För hustruns del, så var det nog över tvåhundra ?
Det är alltså att märka att man kan ju bara få träffar mot personer – som har
skickat in sina prover till samma företag!
Men vadå ”träffar” ?
De som så vill, kan ladda upp sitt träd via en GEDCOM-fil –vilket även nu jag själv
gjorde med våra respektive träd.
När jag gick igenom dessa träffar, så var det nästan uteslutande med personer
som alls inte verkar ha sina anor i samma trakter där jag själv har mina !? Själv
har jag inga anor norr om Medelpad/Jämtland – men här var det mest anor ifrån
Väster-och Norrbotten, samt från Finland !?
För hustruns del, så var det väl kanske lite mer ”relevanta” geografiska områden –
men påfallande många med enbart finska rötter – och hon har mig veterligt inga
sådana!?
Nu var det här prover, där resultaten ska avspegla träffar max upp till
sexmänningar i ”relevans”. Det handlar då om så kallat Autosomalt test – i vilket
man kollar av ett urval av DNA-strängar, som står för DNA både från moders- och
faderssidan. Därtill kan man även få provresultat för rena moderslinjen, vilket är
mitokondrie-DNA, som alltså enbart ärvs från mor, samt rena faderslinjen, dvs
DNA från Y-kromosomen, som ärvs enbart från far till son.
Även fast det är en större kostnad, så lät jag efteråt beställa en utökad Y-DNA för
min del, samt mtDNA för hustruns del. Nu har jag även fått svar på det utökade YDNA-testet. Därvidlag så har jag nu endast en enda träff ! Det gäller en man som
har sina fadersrötter i Ölme i Värmland. Min faderslinje går till Sunne, också det i
Värmland – så det kan ju stämma då. Jag har tagit kontakt med denne person – i
syfte att försöka utreda om det skulle gå att hitta ”den gemensamma anfadern” ?
Strax därefter kom så även resultatet av den fullständiga mitikondrieanalysen. På
mitt "raka möderne" hamnar man i Råda socken i Västergötland, strax utanför
Lidköping. Härvid visade det sig att er redaktör verkar ha en Haplo-grupp för
mtDNA där jag verkar vara helt ensam om i Sverige !
Så er redaktör verkar vara ovanlig på fädernet och därtill helt unik på mödernet!
Fortsatt anlys krävs - för jag förstår ju inte mycket av det här än ;-)
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Ny teknik för att läsa utslitna gravstenar

I ett samarbete mellan Klostret i Ystad, Ystads fornminnesförening och Lunds
universitets Historiska muséum, så drivs ett projekt för att dokumentera och rädda
slitna gravstenar. I första hand gäller då detta de stenar som finns i klosterkyrkan.
Det handlar om ett åttiotal gravstenar, de äldsta från medeltiden och de yngsta
från 1700-talet. Samtliga dessa stenar har bilder och texter inhuggna, men i
många fall hårt slitna under århundradena.
Arbetet sker genom att med en ny teknik, kallad Reflectance Transformation
Imaging (RTI). Detta är en fotografisk metod som innebär att föremålet
fotograferas ur en mängd olika vinklar. Därefter behandlas bilderna i ett
datorprogram. Man kan då sedan få se föremålen från olika håll med hjälp av
3D_teknik. Man kan alltså med denna teknik få fram texter och bilder på ytor, som
nästan helt försvunnit.
Tanken är att låta stenhuggare göra kopior av gravstenarna, så att bilder och
texter ska kunna framträda igen. Dessa ska sedan ställas ut i Klosterkyrkan. Detta
är alltså en form av en räddningsaktion av ett kulturarv – säger Håkan Nilsson,
museichef vid Klostret i Ystad.

Svenska försvarets arkiv

I Krigsarkivet, en del av Riksarkivet, kan man hitta det mesta som någon gång
varit en del av Försvaret och Krigsmakten. Bland annat meritförteckningar, betyg,
straffjournaler, värnpliktiga och pensioner. Till exempel kan resultat från
mönstring, ge mycket uppgifter om en person.
Se vidare på webbsidan http://riksakivet.se/krigsarkivet

Radioprogrammet Släktband

Under släktforskardagarna berättade Elisabeth Renström utifrån olika
programinslag i radioprogrammet Släktband. Detta radioprogram kommer att
börja igen med nya program den 9 december i år.
Alla gamla program finns på webbadressen www.sverigesradio.se/P1/slaktband

Samarbete
I början av september slöts ett avtal mellan ancestry.com och FamilySearch.
Avtalet går ut på att utöka samarbete runt digitalisering och indexering av
FamilySearch:s samlingar, samt göra denna information tillgängliga via nätet.

1910 års folkräkning

Riksarkivet SVAR har uppdaterat 1910 års folkräkning. De första församlingarna i
tre nya län finns nu tillgängliga på hemsidan. Det går nu att söka på personer
fördelade på följnde sex län – Norrbotten, Västerbotten, Jönköping, Kalmar,
Skaraborg samt Värmland.
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Man kan passa på att nämna att Riksarkivet nyligen gjort om sina hemsidor rätt
radikalt. Man får söka på annat sätt än tidigare. Dock finns nu en mycket
förbättrad sökfunktion – så man kan få träffar på dokument som du tidigare
kanske missat att de finns ?

Nytt i Rötterbokhandeln

Under släktforskardagarna släpptes förbundets nya bok ’Latin för släkthistorier’.
Den är skriven av Urban Sikeborg. I detta lexikon finns förutom en ren ordlista
även fraser och begrepp på latin. Boken omfattar närmare 6500 ord.
Det finns också en ny vallonskiva, nu i version 4.0. Denna innehåller
personuppgifter för vallonättlingar i Sverige. Den nya skivan är kraftigt utökad
jämfört med föregående version. Det är Sällskapet Vallonättlingar som producerat
denna skiva.
Det finns även en ny smedskiva, nu i version 8. Denna DVD-skiva innehåller
förutom personuppgifter även en del bruksbilder. Det är Föreningen för
Smedsläktsforskning som producerat denna skiva.

Gemensam betalsajt  en framtidsfråga

En viktig framtidsfråga stod på agendan vid Släktforskaförbundets årsstämma. Det
gällde ett förslag från förbundets framtidsgrupp – gällande samarbete om
digitaliserat material. Förbundsstyrelsen fick nu i uppdrag till nästa års stämma
att utarbeta ett konkret förslag.
Bakgrunden är att i släktforskningens baskällor (kyrkoarkiv m fl) är allmänt
tillgängliga via nätet, så kommer intresset att bli större för register och
bearbetningar, som underlättar sökande. Kommersiella intressen lär säkert också
göra sig gällande även inom det här området. Därför finns det skäl för
släktforskarrörelsens olika delar att samverka när det gäller att göra digitaliserat
material tillgängligt.
Framtidsgruppens förslag går ut på att det ska skapas en för släktforskarrörelsen
gemensam betalsajt. Om man så vill – en vidareutveckling av Rötter. Den förening
som har digitaliserat material och som vill göra detta tillgängligt även utanför
föreningens egna område, ska kunna lägga in materialet i ett bibliotek under
betalsajten, och sedan kunna få betalt för detta i förhållande till antalet besök i
biblioteket. Abonnenter på sajten ska kunna vara såväl privatpersoner, föreningar
och institutioner. Sajten ska på sikt kunna vara självfinansierande.
Vad som närmast förestår är att undersöka i vad mån olika föringar har för
intresse av en sådan betalsajt.
Källa: Erland Ringborg i Genealogiska Föreningen
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Släktforskarträff i Trondheim

Som vi hade låtit annonsera, dels på hemsidan, dels i förra numret av DIS-Mitt
Nytt, så arrangerades en norsk-svensk Gränsträff i Trondheim. Förra gången det
begav sig, så ägde en sådan träff rum i Karlstad för två år sedan. Tanken är att när
det gäller släktforskning, så är utbyte av kunskap mellan olika länder och orter
mycket viktigt. Vi var ett femtontal från Västernorrland och Jämtland som åkte till
Trondheim, helgen den 21-22 september. Totalt var det ett sextiotal personer som
deltog. Vi som var där fick höra olika föredrag, och fick göra olika studiebesök.
Det var föredrag om Rörås kobberverk, att jämföra med ett annat föredrag om
Falu koppargruva. Vidare var det föredrag om utvandringen över Trondheim, samt
handeln i den Trönderska Regionen och över gränsen. Det var visning av
Stadsarkivet i Trondheim,. Bygganden som rymmer arkivet, är kallad Dora, vilket
var namnet på den U-båtsbas som tyskarna byggde där under kriget. Vi fick även
information om Norska Digitalarkivet samt vad föreningen DIS Norge har att
erbjuda på sina hemsidor. Sist på söndagen, så var det studiebesök på
Kristianstens fästning. Där var en stor del av ”temat” var om kriget mot Karl XII,
där ju det så kallade ”Armfeldtska återtåget” har väldigt stark anknytning till
gränslandet mellan Norge och Sverige. Det var ju så att i storleksordningen 3000
svenska soldater frös ihjäl, och därtill många andra fick svåra köldskador, i den
snöstorm som rådde runt nyåret 1719, när de försökte göra reträtt in till Jämtland.
Om jag skulle försöka sammanfatta det hela – så var det väldigt intressant
alltihopa !
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Hur man hittar sina Emigranter i USA och Kanada
Lördag den 26 oktober med start klockan 12 blir det en aktivitetsdag i
Alfta Hembygdshus.
Dagen kommer att genomföras med workshops och föredrag om hur man hittar
sina borttappade emigranter via de hemsidor som finns eller i databasen DISBYT
och hur man dokumenterar sin forskning i släktforskningsprogrammet DISGEN.
Det första föredraget kommer att hållas av Roland Skoglund från Uppsala som
berättar och visar vilka möjligheter som idag finns på Internet att hitta de
personer som utvandrade samt idag levande släktingar. Därefter kommer Claes
Embäck från Gävle att förevisa DISBYT och programmet DISGEN med de
möjligheter som finns att redovisa sin forskning.
Tanken är också att besökarna efter föredragen skall ges möjlighet att ta upp egna
frågor med föreläsarna om emigrantforskning eller problem som man har vid
användandet av DISGEN.
Detta är ett samarrangemang mellan DIS-MITT och Migranternashus i Alfta.
Fika kommer att serveras av Alfta Hembygdsförening till en billig penning.
Alfta Hembygdshus hittar du vid kyrkan i Alfta.
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Föreningen Datorer i Släktforskningen Mittregionen
inbjuder till forskarlördag den 9 november
i Sankt Olofsgården Åre
Program under dagen klockan 11 till cirka 15
11:00
11:15
12:00
13:00
14:15

Inledning med att DIS-MITT presenterar föreningens verksamheten.
Vad är DISBYT? Demonstration av Bodil Orremo.
Hur släktforskar man idag, förevisning av vilka möjligheter som
finns på Internet och vad arkiven ytterligare kan erbjuda.
Specifika problem för Åre socken kan också komma att behandlas.
Domböcker från Undersåkers Tingslag åren 1649-1690
föredrag av Karin Bark.
En jämförelse mellan registreringsprogrammen Disgen och MinSläkt
med Bodil Orremo respektive Bo Svartholm.

Det är gratis att delta och fika kommer att serveras under dagen till självkostnad.

Släktforskarföreningarna och Vuxenskolan
inbjuder till forskarlördag 30 november
hos Vuxenskolan Fränsta!
Program under dagen klockan 10-15
Fika serveras från kl 9.30.
MGF presenterar sig och förevisar
Släkt- och Hembygdsforskning i socknarna i Västra
Vuxenskolan presenterar sin verksamhet och speciellt
Studiecirklar om Släkt- och Hembygdsforskning
DIS-MITT presenterar föreningens verksamheten
Vad är DISBYT och Disgen? Demonstration av Arne Bixo
Bygdeband och andra hembygdssajter förevisning av Karl-Ingvar Ångström
Forskning med hjälp av lantmäterikartor m m, föredragshållare Karl-Ingvar
Ångström
Det är gratis att delta. Fika och lunch till självkostnad.
Anmälan till arrangörerna:
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Kommande föredrag om karthantering

Beträffande Kartföredragen, så är föreslagna dagar 1 december i Östersund och 2
december i Sundsvall och lokaler är ej heller fastställda.
Vi ber er hålla koll på hemsidan vad gäller eventuella justeringar av datum och i
vilka lokaler vi kommer att hålla till i.

Släktforskning i Finland

Lördagen den 16 november, på Bridgelokalen på Grönborgsgatan i Sundsvall,
granne med MGF-lokalen på samma gata, så är det planerat att ett föredrag om
släktforskning i Finland ska hållas. Det är tänkt att en person ifrån Wasa ska tala i detta
ämne. Som en del av detta samarrangemang mellan Midälva GF och DISMitt, så kommer
även DISMitt att informera om DISBYT under någon timme.
Vi ber er hålla koll på vår hemsida, eller MGF:s dito, vad det gäller detaljerat
program.

Besök av Ancestry på Landsarkivet i Östersund

Tisdag den 29 oktober, kl 18.00, så kommer AnnLouise Paulsson från Ancestry att berätta
för oss hur och vad man kan söka efter i deras databaser.
Mötet är ett samarrangemang mellan DIS-Mitt, JLS och Landsarkivet i Östersund
Annons
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DIS-Mitt Nytt

Ordföranden har ordet
Sundsvall 2013-10-25
Det föreningsbrev till medlemmar i landskapen Hälsingland och
Gästrikland som jag skrev om i förra ordförande har ordet är utskickat.
Tyvärr är det bara ett fåtal medlemmar som svarat så det är svårt at få
en samlad bild av hur ni önskar att verksamheten skall bedrivas. De
svar som kommit in har dock i de flesta fall varit av stort värde och
även hjälpt till att inom ett geografiskt område få bättre kontakt.
Någon har varit inne på linjen att föreningen borde klyvas i två delar
men ej kunnat presentera några personer som varit beredda att kliva
in och administrera denna nya förening. Styrelsen önskar därför att ett
större antal av de medlemmar som fått brevet med det snaraste
kommer in med sina synpunkter så att vi vid nästa styrelsemöte kan
fastställa vilka riktlinjer föreningen skall arbeta efter i de frågor som
detta berör.
Som ni ser i detta nummer av tidningen så kommer det att bli ett
flertal arrangemang på olika platser inom föreningens geografiska
verksamhetsområde och fler är bestämda med planeringen är ej
slutförd och därför kan de ej presenteras i detta nummer. Den enkät
som skall ligga till grund för satsningen på utbildning ligger klar för
utskick till er medlemmar och kommer efter att den testats på ett antal
medlemmar att skickas ut till er alla. Efter att era svar kommit in kan
styrelsen planera ett bredare utbud av utbildningar.

För att övergå till vad som sker inom DIS verksamhet i stort så sätts de
största resurserna in på att bromsa den medlemsnedgång som varit
under de två sista verksamhetsåren. Ett sett att motverka detta är att
utveckla programmet Disgen med fler användbara funktioner men
framförallt att få ett användargränssnitt som av användarna inte
upplevs som svårt. I övrigt så är det stora samtals-ämnet inom
släktforskningen DNA tekniken och dess frammars då det gäller
släktforskning och här är det nog bara början vi sett.
Rolf Lusth
Ordförande i DIS-MITT

Nr 3 2013

Sidan 11

Läsartävling !
När grundades Dis-Mitt?
Skicka ett mail med detta datum inskrivet, senast den 15 november till
tavling@dismitt.se, så lottar vi ut skivan "Söder i våra hjärtan", till en av er med
rätt svar.
Lycka till !

Pc/Disgenfaddrar

Faddrar inom XYZlän

Claes Embäck Tel: 02619 25 00 Epost: classe.e@tele2.se
Tony Rödin Tel: 070350 63 04 Epost: tony.rodin@gmail.com
Bodil Orremo Tel: 063446 66 Epost: bodil.orremo@bredband.net
Staffan Bodén Tel: 065056 14 17 Epost: staffan.boden@wtnord.net
Arne Bixo Tel: 0691305 02 Epost: arne.bixo.dis@telia.com
Joacim Söderström Tel: 06015 50 30 Epost:
joacim.h.soderstrom@telia.com
Örjan Öberg Tel: 0611221 88 Epost: orjan@bakskuru.se
Peter Johansson Tel: 066037 55 67; 070564 88 59 Epost:
peter.johanssonoer@telia.com
Lennart Näslund Tel: 066037 21 09 Epost: lennart@hsn.nu
Min Släktfaddrar

Bo Svartholm Tel: 063442 86 Epost: bo.svartholm@zonline.se
Reunion/Macfaddrar

Gunilla Hermander Tel: 0650941 88 Epost: macnilla@telia.com
Micael Olsson Epost: micael.olsson@itare.se
Kerstin Farm Tel: 0701770111 88 Epost: kerstin@farm.se
DISBYTombud

Bernth Lindfors Tel: 060315 24 Epost: disbyt@dismitt.se
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DIS-Mitt:s styrelse 2013
Rolf Lusth 
Ordförande
Tel: 06057 91
33
ordforande@di
smitt.se

Lars Åström 
Vice
Ordförande
Tel: 06050 11
41
v.ordforande@
dismitt.se

Jan Lilliesköld
 Kassör,
redaktör
Tel: 06053 63
59
kassor@dis
mitt.se

Bo Svartholm 
Sekreterare
Tel: 063442
86
sekreterare@d
ismitt.se

Reine
Björkman 
Ledamot
Tel: 0660189
41
ledamot1@dis
mitt.se
Patrik Åslund 
Ledamot
Tel: 072
5064574
ledamot3@dis
mitt.se

Magnus
Hellsten 
Suppleant
Tel: 0613
35013
suppleant2@di
smitt.se

Georg
Lundqvist 
Ledamot
Tel: 066022
08 82
ledamot2@dis
mitt.se
Peter
Johansson 
Suppleant
Tel: 0660
375567
suppleant1@di
smitt.se
MarieLouise
Holm 
Suppleant
Tel: 060
152837
suppleant3@di
smitt.se

DIS-MITT NYTT kommer ut
4 gånger
om året och är DIS-MITT:s
(Datorhjälp i
Släktforskningen XYZ län),
medlemstidning.
Ansvarig utgivare och
tillika ordförande:
Rolf Lusth
mail: ordforande@dismitt.se
Redaktör: Jan Lilliesköld
mail: redaktor@dis-mitt.se
Föreningen DIS-MITT
c/o Lilliesköld
Johannedalsv 150
863 37 SUNDSVALL
Plusgiro 620 19 15-3
Org.nr 889201-9814
Har du material du vill ha
med i tidningen?
Skicka in material via email;
redaktor@dis-mitt.se
Vi förbehåller oss rätten att
redigera insända
bidrag. Det är inte tillåtet
att använda text och
bild utan tillåtelse eller
tydlig källangivelse.
Nästa nummer utkommer
före sommaren och
manusstop är den 30
november 2013.
Håll koll på vår hemsida!
[http://www.dis-mitt.se]

