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Verksamhetsplanen är baserad på föreningens stadgar. 
 

Enligt DIS-MITT:s stadgar skall verksamhetsplanen föredras vid varje årsmöte och avser kommande 

verksamhetsår. Verksamhetsplanen följer DIS föreningens policy vad gäller numrering, rubriker och 

punktsättning. 

 

 

Särskilda mål Verksamhetsåret 2020 
 

 1. 2 Omarbeta föreningens informationsmaterial med delvis nytt utseende, typ broschyrer med mera. 

  Det mesta har blivit åtgärdat. Kvarstår finjustering av broschyren 
 

 1. 2 Slutföra arbetet då det gäller godkännandet från Google avseende TechSoup för kostnadsfri 

annonsering via Föreningen DIS. 

  Godkännandet är klart nu återstår att kunna använda funktionen 
 

 1. 3 Ta fram för medlemmarna intressant innehåll till DIS-MITT NYTT 

  Stora delar av styrelsen har varit delaktig då det gäller både förslag och artiklar till DIS-MITT

  NYTT. Styrelsen har under året fått en hel del positiv respons för innehållet från olika håll 
 

 1. 4 Utveckla och underhålla föreningens hemsida. 

  Hemsidan har underhållits under året men någon direkt utveckling har inte skett 
 

 2. 1 Vid lanseringen av Disgens nya version anordna konverterings- och tematräffar. 

Den enda uppdatering som gjorts under året 2020, är version 2019.2. Det huvudsakliga nya i 

den versionen var kopplingen till appen Släkten. Denna fungerar fortfarande bara i android-

telefoner. Ingen särskild träff för detta ämne vart planerad eller genomförd 

Mycket kunde inte genomföras på grund av Coronapandemin. 
 

 2. 1 Efter lanseringen av släktforskningsapp för smarttelefoner och plattor anordna tematräffar. 

  Se föregående punkt 

 2. 2 Informera medlemmarna om tjänsten kallad ”Släkttrim”. 

  Ett sådant informationsmöte, om OpenRGD/Släkttrim, genomfört via Zoom. 

Därtill har det tagits upp i DIS-MITT Nytt 

Vi har verkat för att intresset för att använda Släkttrim har ökat under året 
 

 2. 2 Ta fram utbildningsmaterial för att kunna utbilda medlemmarna i Släkttrim. 

  Ännu ej genomfört 
 

 2.2 Göra insatser för att markant öka deltagandet i DISBYT, vad gäller bidrag och användning. 

  Marknadsföring av DISBYT har tagits upp både vid Zoom-möten och i DIS-MITT Nytt 

Tematräffar har också genomförts som medfört en klar ökning av antalet insända bidrag 
 

 2.3 Främja medlemmarnas användande av kartmaterialet i sin släktforskning. 

  Det har anordnats både utbildning och informationsmöten under året. Även närliggande ämnen 

  såsom flygbilder och fastighetsforskning har avhållits 
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 3. 1  Fortsätta utveckla medhjälparesorganisationen inom föreningens geografiska område. 

  Ett egentligen ständigt återkommande behov 

  Så ytterligare personer kan behövas för att kunna hjälpa till vid föreningens fysiska aktiviteter 

där dessa återigen börjar på att kunna genomföras 
 

 4. 1 Utveckla distansutbildningen med den inköpta programvaran Zoom. 

  Det har anordnats ett antal olika kurser under året, vilka har använt sig av programvaran Zoom, 

för att ”överbrygga” geografiska avstånd mellan ledare och deltagare 
 

 5. 1 Verka för att uppdaterad version av samarbetsavtalet tas fram och godkänns. 

  Coronapandemin påverkade i för hög grad detta arbete och någon grupp centralt i DIS kom 

aldrig att skapas, varför inget nytt avtal tillkom utan det gamla gäller fortfarande 
 

 7. 1 Tillsammans med samarbetspartners främja användningen av DNA-tester i släktforskning. 

  Det har anordnats ett flertal olika seminarier via Zoom under året, med flera olika ledare. inom 

DNA-området. Det har dessutom förekommit regelbundna Zoom-möten inom flera olika 

landskap inom regionen. Föreningen tillhandahåller också testkitt till försäljning 
 

 9. 1 Skapa fördjupad kontakt med Hembygdsrörelsen. 

  Föreningen har deltagit vid arrangemang anordnade av hembygdsföreningar i  

Medelpad och Jämtland 
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DIS-MITT:s löpande verksamhet ska med prioritet inriktas på att: 
 

 1. Allmänt 
 

    1 Följa utvecklingen inom data och teknik med tillämpning inom släktforskning.  

• Utförs löpande av styrelseledamöter och övriga funktionär inom föreningen. 
 

    2 Marknadsföra DIS organisationen och föreningen, dess idéer och tjänster till medlemmar och 

allmänhet. 

• Underhålla föreningens broschyrer och övrig PR-material. 

• Verka för att DIS organisationen skall kunna annonsera via TechSoup. 

• Delta vid utställningar typ släktforskardagarna och liknande arrangemang inom DIS 

verksamhetsområde såväl inom som utom föreningens geografiska område. 

• Tillsammans med samarbetspartner eventuellt delta vid Släktforskardagarna  

och Släktforskarkryssningen. 
 

    3 Utge tidskrifter riktade främst till medlemmar. 

• Publicera pdf-tidningen ”DIS-MITT NYTT” med fyra nummer per år på webben. 

Har trots Pandemin utkommit med fyra nummer 
 

    4 Utveckla och underhålla hemsidan på Internet. 

• Utveckla och underhålla hemsidan för DIS-MITT med strukturerad information. 

• Undersöka möjligheterna till nya funktioner och tjänster. 

Tiden har inte räckt till för detta arbete på grund av de förändrade omständigheterna i 

samhället 
 

    5 Finnas närvarande på sociala medier. 

• Finnas aktivt närvarande på Facebook. 

Men för liten aktivitet liksom detsamma gäller för hela DIS organisationen 

 

 2. Teknik 
 

    1 Tillhandahålla datorprogram och Internettjänster för användning inom släktforskning. 

• Marknadsföra släktprogrammet Disgen i första hand, men även lämna information om 

andra släktprogram. 

• Vid sammankomster opartiskt jämföra registreringsprogram för släktforskning. 

• För medlemmarna presentera på marknaden förekommande registreringsprogram. 

• Informera om, av DIS föreningen testade, program som kan samverka med Disgen. 

För alla ovanstående punkterna gäller att DIS-MITT genomfört aktiviteter för detta 

Dock har från centralt DIS-håll skett en policyändring att bara supporta egna produkter 

Vilket DIS-MITT inte har för avsikt att ansluta sig till så därför kommer egen support  

att byggas upp 
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    2 Genomföra aktiviteter som fördjupar kunskapen om DISBYT och Släkttrim. 

•  Anordna arrangemang vad gäller DISBYT och Släkttrim. 

• Ta fram utbildningsmaterial för att kunna utbilda medlemmarna i Släkttrim. 

Se detaljpunkter 
 

    3 Tillhandahålla och utbilda i kartmaterial för släktforskning. 

• Marknadsföra för släktforskare intressant kartmaterial för användning i Disgen. 

• Utbilda medlemmarna för att använda kartfunktionen i Disgen. 

På grund av stora förändringar i denna hantering har någon utbildning i större 

utsträckning ej skedd  

Föreningens Kursledare har fått utbildning i de förändringar som kommer och det även i 

den nya versionen av Disgen. 
 

    4 Samla in medlemmarnas önskemål vad gäller utveckling av datorprogram mm och återföra detta 

till utvecklarna. 

• Till föreningen DIS framföra medlemmarnas önskemål angående utveckling av 

programmet Disgen. 

Här har föreningen inte varit aktiv 
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3. Kontakt mellan släktforskare inom DIS-föreningarna 
 

    1 Upprätthålla fadderverksamhet för medlemmar som stöd i data- och teknik- och 

släktforskningsfrågor. 

• Verka för att kunskapen om olika släktforskarprogram upprätthålls inom föreningen. 

• Upprätta listor över tillgängliga medhjälpare och deras kompetens samt vart de verkar. 

Här har en början skedd under året men tyvärr inget stöd från centralt håll 

 

 4. Utbildning 
 

    1 Tillhandahålla material för, och arrangera kurser, avseende datorbaserade släktprogram. 

• Anordna grund- och fortsättningskurser i programmet Disgen på de platser inom  

regionen där det efterfrågas. 

• Anordna kurser i andra släktprogram i den mån det efterfrågas. 

• Anordna kurser och introduktioner avseende datorprogram som anses vara av nytta för 

släktforskare i den mån detta efterfrågas. 

• Under verksamhetsåret starta distansutbildning med den inköpta programvaran Zoom. 

• Utbilda Regionens kursledare så att de kan använda programvaran Zoom vid kurser. 

Alla dessa punkter har lagt över Internet med programvaran Zoom och föreningen  

har fått en mycket bra start under året 
 

    2 Utbilda funktionärer och medhjälpare inom DIS-MITT organisationen. 

• Informera, inom regionen verksamma, faddrar och utbildare om den av DIS föreningen 

årligen anordnade Funktionärsträffen i Linköping. 

• Bedriva behovsbaserad utbildning av föreningens funktionärer och medhjälpare. 

Förutsättningarna för dessa punkter har genom Coronapandemin helt förändrats  

Har dock i viss utsträckning kunnat genomföras 

 

 5. Internt i organisationen 
 

    1 Utveckla samarbetet mellan Föreningen DIS och Regionföreningarna så att de olika 

föreningarnas ansvar regleras. 

• Verka för att avtalet mellan Föreningen DIS och Regionföreningarna uppdateras. 

Se ovan 
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DIS-MITT:s verksamhet kan dessutom omfatta följande områden: 
 

 6. Allmänt 
 

    2 Aktivt informera om gällande lagstiftning kring sekretess, upphovsrätt och integritet. 

• Förmedla råd och anvisningar inom detta område till föreningens medlemmar. 

  

 7. Övrig teknik inom släktforskning 
 

    1 Inventera befintliga hjälpmedel och verktyg för släktforskning, utforma metoder för användning 

och sprida kännedom om dessa till medlemmarna. 

• Följa DNA-teknikens möjligheter i släktforskningen. 

• Tillsammans med samarbetspartners utbilda i allt vad gäller DNA-tekniken. 

Föreningen har arbetat för detta och speciellt vad gäller hantering av foton, tidningar och 

i mycket stor utsträckning när det gäller DNA-teknik 

 

 9. Kontakt mellan släktforskare 
 

    1 Upprätthålla kontakt med släktforskarföreningar samt underlätta samarbetet mellan dessa inom 

data och teknik. 

• Utveckla samarbetet med släktforskarföreningar inom föreningens geografiska område. 

• Kontaktpersoner utses för att stärka samarbetet med släktforskarföreningar. 

• Delta i Släktforskarförbundets stämmor, konferenser mm. 

• Skapa kontakt med hembygdsrörelsen och andra folkrörelser. 

Dessa punkter har genomförts i den utsträckning de kunnat genomföras 
 

  


