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Föreningssammankomster 

Föreningsmöten: Föreningen har haft ett föreningsmöte. Årsmötet som hölls den 29 februari 

2020 på fem platser med röstkommunikation mellan orterna och platserna 

var: 

 ABF:s Lokaler, Midgårdsgatan 8, ÖSTERSUND 

Studiefrämjandets Lokal, Apoteksgränd 3 A i ÖRNSKÖLDSVIK 

NBV:s studielokaler, Skönsbergsvägen 44 i SUNDSVALL 

Föreningsalliansens Lokal, Fabriksgatan 10, BOLLNÄS 

ABF:s Lokaler, Brunnsgatan 56, GÄVLE 

Styrelsemöten: Styrelsen har haft 12 protokollförda styrelsemöten varav ett konstituerande 

möte av dessa har 11 möten varit över Internet och sedan var det ett (1) 

fysiskt möte i Sundsvall. 

Medlemsantal: 94 nya medlemmar har tillkommit och 91 har utträtt ur föreningen under året, 

varför medlemsantalet stigit till 1092 medlemmar. 

Medlemsavgiften: Har varit 80 kronor för fullt betalande medlemmar och 40 kronor för 

familjemedlemmar. 
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Sammanfattning - Slutsats 

Föreningen har i enlighet med Verksamhetsplanen för året utökat utbudet av aktiviteter som 

medlemmarna haft tillgång till och i början av året anordnades en del av dessa aktiviteter på olika 

platser inom regionen. Alla aktiviteter och kurser har från och med Coronarestriktionerna hållits via 

internet. Samverkan har under året skett med ett antal Släktforskarföreningar och 

Hembygdsföreningar inom föreningens geografiska område. Andra samarbetspartners har varit 

kommersiella företag där föreningen ser i framtiden ser stora möjligheter till samverkan. Ytterligare 

fördjupning av medlemmarnas kunskaper vad gäller användningen av DNA tekniken i 

Släktforskningen har fortsatt under året genom träffar och utbildningar främst via internet. Med 

detta sagt har föreningen fått ut budskapet om vad föreningen har att erbjuda både sina medlemmar 

och likväl spridits till icke medlemmar och detta kommer säkert att märkas på ett ökande 

medlemsantal på lång sikt. Antalet deltagare vid de olika evenemangen har genom att de 

genomförts via internet, i de flesta fall, fått ett större antal deltagare per aktivitet. 

Föreningen har detta verksamhetsår genom ett aktiv funktionärsarbete lyckats värva några fler nya 

medlemmar än de som valt att sluta. Detta faktum ger oss fortsatt full representation med tre ombud 

vid Sveriges Släktforskarförbunds Konferenser och Riksstämma. 

Det finns ett samarbetsavtal mellan Föreningen DIS och DIS-MITT som fastställer reglerna för ett 

ömsesidigt samarbete. Avtalet är ettårigt och förlängs med ett år om det inte sägs upp tre månader 

innan avtalstiden går ut. 

Föreningen DIS är en ideell förening. Föreningens syfte är att undersöka och utveckla datorhjälp 

vid släktforskningen, sprida kunskap härom samt att i övrigt stimulera svensk släktforskning. 

Summa intäkter under året blev 194,3 kkr och utgifterna 137,1 kkr och detta generade ett ordentligt 

överskott på 57,2 kkr. 

Den största förklaringen till detta överskott är den rådande pandemin. För att nämna några punkter 

så är det minskade reseutgifter i samband med utbildningar och arrangemang samt att en del teknisk 

utrustning inte funnits behov att inköpa. Styrelsen har inte kunna genomföra alla de planerade 

mötena i den normala lokalen i Sundsvall och detta har sparat in rese- och hotellkostnader. 

Dessa minskade utgifter är ur ett ekonomiskt perspektiv mycket positiv men baksidan av den 

medaljen är att de så viktiga person till person kontakterna har upphört på lokal medlemsbasis. 

Även den fysiska närvaron under ett arbetsår är mycket betydelsefull i vårt styrelsearbete. 

Det faktum att våra lokala utbildningar och arrangemang avstannat har också inneburit att även den 

merförsäljning som brukar ske i samband med dessa tillfällen helt försvunnit. 

Det finns en extraordinär intäkt från Finding Family Together släktforskarvecka. Där fick 

föreningen ta del av en premie för varje deltagare som värvades genom DIS-Mitt. 
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Hänt under verksamhetsåret 

Verksamhetsåret har präglats av att Coronapandemin inneburit helt nya förutsättningar. Under 

perioden januari – mars genomfördes fysiska möten på olika platser inom Mittregionens 

upptagningsområde. Från och med den 23:e mars har alla möten skett via Internetprogramvaran 

Zoom efter beslut i styrelsen. Arrangemang i fysiska lokaler har inte varit möjliga att genomföra 

som tidigare. Det har inneburit nya förutsättningar för att arrangera aktiviteterna och styrelsen har 

fått ta fram nya rutiner för detta både för deltagare och föredragshållare. För medlemmarna har det 

inneburit att man har haft möjlighet att delta vid aktiviteter oavsett var man bor i regionen. 

Avsnittet Hänt under verksamhetsåret har därför delats upp i två delar före och efter att 

Coronapandemin drabbade oss. 

 

Innan Corona-restriktionerna infördes 

 

Släktforskningens dag 

Släktforskningens dag den 18:e januari med tema ”Officerare och soldater” skedde samtidigt 

 i Gävle, Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik. DIS-MITT medverkade tillsammans med  

Arkiv Gävleborg, Gästriklands Genealogiska Förening, Riksarkivet i Östersund, Jämtlands 

Lokalhistoriker och Släktforskare, Medelpadsarkiv, Midälva Genealogiska Förening och 

Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs. 

 

Årsmötet 2020 

Årsmötet 2020-02-29 avlöpte trots ny teknik helt problemfritt och antalet röstberättigade personer 

på de olika orterna var, Gävle 17, Bollnäs 5, Sundsvall 16, Östersund 9 och Örnsköldsvik 4. 

Presidiet för årsmötesförhandlingarna fanns i Sundsvall och bestod av mötesordförande Bertil 

Sundin samt mötessekreterare Marie-Louise Holm. 

Föredraget sändes via en Zoom-Länk från Falköping till de uppkopplade orterna och handlade om 

Emigrantforskning med Ted Rosvall som föreläsare. 

 

DNA-träffar 

Vid DNA-träffarna byter deltagarna erfarenheter kring DNA som verktyg vid släktforskningen. 

Under det första kvartalet anordnades möten i Östersund (3 möten), Härnösand (2 möten) och  

Gävle (3 möten) I Lofsdalen genomfördes ett kombinationsmöte med DNA och släktanknytning till 

landskapet. Antalet deltagare var i genomsnitt 13. 

 

Kartor hos lantmäteriet 

Historiska kartor hos lantmäteriet lockade 46 deltagare vid ett möte i Bollnäs. 

 

Disgen och Disbyt 

Sex möten på olika platser i området anordnades för utbildning och erfarenhetsutbyte i Disgen och 

Disbyt med i genomsnitt 9 deltagare. 
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Övriga arrangemang 

I Kulturföreningar i Samverkan i Jämtland:s arrangemang ”Född i Östersund 1923” av författaren 

Karl-Göran Ekerwald där representerade också DIS-MITT. 

Om kyrkböcker anordnades ett möte i Gävle 2020-03-11 och vid Sörberges Intresseförenings 

årsmöte 2020-03-14 deltog representanter för DIS-MITT med en återutsändning av Ted Rosvall:s 

föredrag som hölls vid DIS-MITT:s årsmöte. 

Onsdagsträffar (3 möten) i Sundsvall hölls i samarbete med Midälva Genealogiska Förening. 

 

Efter att Coronarestrektionerna införts 

Alla arrangemang efter införda restriktioner har genomförts över internet och med programvaran 

Zoom. 

 

DNA-träffar 

Vid DNA-träffarna byter deltagarna erfarenheter kring DNA som verktyg vid släktforskning. De 

första tre DNA-mötena för Gävle, Östersund och Härnösand har skett över internet. Mötena 

arrangerades för de olika landskapen men medlemmar från övriga landskap deltog. Flera har 

uttryckt uppskattning över sändningarna och deltagarantalet, jämfört med de tidigare fysiska 

mötena, har ökat kraftigt. I snitt har det varit 22 deltagare vid sändningarna. 

 

Disgen och Disbyt 

Tre gånger har utbildning och erfarenhetsutbyte i Disgen och Disbyt hållits. I genomsnitt har 19 

personer deltagit. 

 

Övriga arrangemang 

Ragunda Hembygdsförening anordnade i samarbete med DIS-MITT en släktforskardag i 

Hammarstrand där våra representanter höll föredrag. Onsdagsträffarna i Sundsvall hölls i samarbete 

med Midälva Genealogiska Förening. DIS-MITT genomförde en workshops i Oviken tillsammans 

med Pro. Släkt- och Fastighetsforskning i Borgsjö socken ett samarrangemang tillsammans med 

Borgsjö Hembygdsförening. I samband med detta berättade Peter Sjölund om hur dagens DNA 

teknik kan verifiera gjorda rekonstruktioner. Under november och december sändes två föredrag 

över hela regionen; Jämförelse släktprogram och Lagaskiftesprotokoll och brandförsäkringar. 

Föredragen hade båda mer än 50 deltagare från DIS-MITT området och övriga landet. I Härjedalen 

anordnades Öppet Hus under våren och hösten. 

 

DIS-MITTs släktforskarvecka 

Forskarveckan genomfördes helt via Zoom under slutet av augusti med två intensiva dagar med 

föreläsningar och dessa hade många deltagare vilket framgår av följande redovisning. 

Fastighetsforskning Föreläsare Karl Ingvar Ångström, 31 deltagare 

DISBYT Föreläsare Olle Olsson, 25 deltagare 

Kartor i DISGEN Föreläsare Tor Leif Björklund, 19 deltagare 

Flyg och gatubilder Föreläsare Rolf Lusth, 13 deltagare 
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Fader okänd Föreläsare Peter Sjölund, 60 deltagare och hela 142 personer deltog del av 

tiden. Föredraget har spelats in och har dessutom sänts vid ett senare tillfälle. 

Släkttrim Föreläsare Jan Lilliesköld, 12 deltagare 

Under veckan anordnades också landskapsträffar kombinerat med DNA och totalt deltog 97 

personer. 

Det har varit ett genomgående stort intresse för denna vecka vilket betyder att det finns behov för 

denna typ av arrangemang. 

 

Landskapsträffar generellt 

Förutsättningarna för träffarna tillkom helt på grund av Coronapandemin eftersom fysiska möten 

måste ställas in. Styrelsen har därefter arbetat med att utveckla stödet genom Zoom på internet. 

Inriktningen vid träffarna är inte att behandla DNA teknik utan att ge deltagarna förutsättningar att 

få kontakt med andra som forskar i samma landskap och kanske om släkter som berör just dig som 

deltagare. 

Några exempel på vad som kan varit av intresse att ta upp: 

• Vad har vi idag för källor, primära och sekundära, för landskapet. 

• På vilka medier finns de och hur kommer man åt dem. 

• Var finns problem gällande kyrkobokföringen i landskapet. 

• Litteratur om olika delar av landskapet. 

• Släktutredningar avseende landskapet 

I övrigt beror det på deltagarna vad kvällen kommer att innehålla. 

Förutom landskapsträffarna under släktforskarveckan har en träff anordnats i Gästrikland samt fyra 

i Härjedalen. Deltagarantalet har varit i genomsnitt 12 personer. Vid den typen av sammankomster 

har fler möjlighet att delta, oavsett avstånd, väglag och tid. Här finns också efterfrågan att få delta 

bland annat från Norge och andra delar av landet. 

 

Utbildning 

Grundkurs i DNA-kunskap genomfördes över Internet med Peter Sjölund som kursledare.  

Några deltagare deltog fysiskt i kurslokalen Härnösand. Deltagarantalet var 22. 

Utbildning i Y-DNA och Mitokondrie-DNA genomfördes över Internet med Peter Sjölund  

som kursledare. Deltagarantalet 25 stycken. 

Intern funktionärsutbildning om karthanteringen i Disgen med Tor-Leif Björklund som kursledare 

har genomförts. Det var fem utbildare från DIS-MITT samt fem övriga medlemmar från olika 

geografiska delar av DIS-MITT. 

Den enklare utbildningen avseende Zoom genomfördes via Internet vid fyra tillfällen mellan den 

25:e juni och 8:e juli. Handledare var Peter Lusth med biträde av Rolf Lusth. Under samma 

tidperiod genomfördes en grundläggande utbildning i att hantera sin Dator med Utforskaren och 

andra Appar. 

Kurs i DNA-Painter med kursledare Christina Sagersten. 

Kursen hölls vid fyra tillfällen under november och december. Ett tjog förväntansfulla deltagare 

deltog i denna kurs. 

Grundkursen i Disgen med tio deltagare hölls vid nio tillfällen, startade den 24:e november och 

kommer att avslutas under 2021. Kursledare Olle Olsson.  
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DIS-MITT NYTT: 

Har under året utkommit på webben med fyra ordinarie nummer. 

 

Föreningen DIS: 

DIS-MITT har deltagit i Föreningen DIS alla styrelsemöten genom representation med vår 

ordförande sju gånger och vår kassör vid två tillfällen. 

Vid Föreningen DIS årsmöte deltog Jan Lilliesköld samt Peter Johansson som representant för DIS 

valberedning. 

 

Samarbetsavtal 

Samarbetsavtalet mellan Föreningen DIS och Regionföreningen DIS-MITT är daterat 2018-01-01. 

Avtalet är ettårigt. Har inte avtalet sagts upp tre månader före avtalets utgång förlängs det 

automatiskt med ett år. Ingen uppsägning har skett under året. 

 

Förbundsanslutning: 

Föreningen har under verksamhetsåret varit ansluten till Sveriges Släktforskarförbund. 

Förbundsavgiften har varit 20 kr per medlem. 

Föreningen deltog i Sveriges Släktforskarförbunds Riksstämma den 12 september vilken 

genomfördes via Internet med tre ombud. 
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DATORHJÄLP I SLÄKTFORSKNINGEN MITTREGIONEN 

EKONOMISK RAPPORT VERKSAMHETSÅRET 2020 

RESULTATRÄKNING 2020-12-31   2019-12-31  
      

INTÄKTER      

Medlemsavgifter 91 536,00   87 236,00  

Bidrag från Föreningen DIS 37 852,00   43 138,00  

Kursavgifter 54 600,00   32 720,00  

Intäkter fika 478,45   3 392,00  

Intäkter DNA-kit 2 780,00   4 600,00  

Intäkter föreningar i samverkan 3 245,00     

Intäkter lagerförsäljning    2 490,00  

Intäkter Övriga 3 860,75 Se Not nedan    

SUMMA 194 352,20 194 352,20  173 576,00 173 576,00 
      

KOSTNADER      

Lokalhyra 10 700,00   18 450,00  

Förbrukningsinventarier 0,00   2 205,00  

Programvaror 5 156,50   7 456,00  

Resekostnader 9 067,90   40 125,80  

Kost 2 923,70   18 365,40  

Logi 5 355,00   16 192,70  

Arvoden 72 344,00   22 580,00  

Kontorsmaterial 3 598,80   10 126,00  

Annonskostnader 100,00   813,00  

Portokostnader 1 303,00   613,00  

Bankkostnader 1 122,30   1 115,00  

Förbundsavgifter 21 780,00   16 912,00  

Bidrag till samarbetspartner 3 000,00   3 000,00  

Övriga kostnader 647,00   1 439,80  

SUMMA 137 098,20   169 563,76  
      

Årets resultat 57 254,00   4 012,24  

 194 352,20 194 352,20  173 576,00 173 576,00 

      

BALANSRÄKNING 2020-12-31   2019-12-31  
      

TILLGÅNGAR      

PlusGiro 25 116,50   7 625,25  

Bank 49 471,75   1 000,00  

Kassa 5 046,00   15 477,00  

Lager CD skivor och handböcker 5 299,50   8 684,50  

Kundfordringar 920,00   190,00  

SUMMA 85 853,75 85 853,75  32 976,75 32 976,75 
      

SKULDER OCH EGET KAPITAL      

Leverantörsskulder 4 375,00   8 951,00  

Förutbetalda avgifter 199,00     

Eget Kapital 81 279,75   24 025,75  

SUMMA 85 853,75 85 853,75  32 976,75 32 976,75 
Not. Det finns en extra ordinär intäkt som berodde på Family Togethers släktforskarvecka där föreningen fick ta del 

av en värvningspremie.   
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För alla landskap är planen att man har kommande träffar fysiskt och digitalt via Zoom. 

 

Vi i styrelsen säger slutligen ett varmt tack till alla som medverkat till att främja intresset för släkt- 

och hembygdsforskning med hjälp av datorer. 

 

 

Februari 2021 

 

   
Rolf Lusth Lars Åström Jan Lilliesköld 
   

   
Marie-Louise Holm Urban Carlbäcker Peter Lusth 
   

 
  

Gun Myhr Ewa-Lena Malmström Peter Johansson 
   

   
Tony Rödin Ingrid Belfrage Marie Boije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns en bilaga. 


