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Föreningssammankomster

Föreningsmöten: Föreningen har haft ett föreningsmöte = Årsmötet, som hölls den 28 februari 
2023 och genomfördes helt digitalt över Internet i enlighet med de nyantagna 
stadgarna från den 4 december 2021. 

Styrelsemöten: Styrelsen har haft 12 styrelsemöten varav ett konstituerande, där 11 är 
protokollförda
Alla dessa möten har varit över Internet med programvaran Zoom,
Förutom ett möte på hösten för att få ett tillfälle för styrelsemedlemmarna att 
kunna träffas fysiskt en gång.

Trettioårsjubileum: I november firade föreningen 30 år sedan bildandet i november 1992.
Därvid firades detta fysiskt på fyra orter, samt att tre föredrag hölls via Zoom.

Medlemsantal: 88 nya medlemmar har tillkommit och 80 har utträtt ur föreningen under året, 
varför medlemsantalet stigit till 1114 medlemmar.

Medlemsavgiften: Har varit 90 kronor för fullt betalande medlemmar och 45 kronor för 
familjemedlemmar.
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Sammanfattning av verksamhetsåret 2022

Även år 2022 har präglats till viss del av pandemin under ett par år innan. Så de allra flesta av våra 
aktiviteter för både våra medlemmar och styrelsen har varit i ”digital” form. Mestadels via mötes-
verktyget Zoom. Så bland annat har vi ordnat utbildning i hur man använder Zoom. 

Även årsmötet i februari hölls via Zoom, som alltså hölls helt digitalt.

Annan utbildning och andra informativa aktiviteter har ändå bedrivits på plats i samband med vissa 
sammankomster under året, som exempelvis Ovikenveckan.

Vi har som tidigare anordnat landskaps-träffar via Zoom, alltså med huvudinriktning på något enskilt
landskap inom vår region, dvs inom X-, Y- och Z län.
Dessa digitala träffar har till stor del haft DNA som återkommande tema.

Så även utbildning och träffar gällande DNA-teknik som sådan har hållits under året.

Därtill har vi naturligtvis anordnat information om de olika verktygen som föreningen DIS 
tillhandahåller – såsom Disgen, Disbyt, Släkttrim, Karthantering samt appen Släkten. 

Även rena föredragstillfällen har förekommit, med olika föreläsare. 

Föreningen vill även fortsatt utveckla samarbetet med Svenskt Porträttarkiv. 
Vi ser gärna att många av våra medlemmar kan tänka sig ladda upp fotografier dit.

Vi vill även utveckla samarbetet med Hembygdsrörelsen.

Årets Släktforskardagar i Skövde blev faktiskt genomförda på plats det här året.
Vi hade även egna representanter på plats.

Trettioårsjubileum firades i varvid detta firades fysiskt på fyra orter med förtäring, samt att tre 
föredrag hölls via Zoom.

I december utarbetades och underskrevs ett samarbetsavtal med Gästriklands Genealogiska Förening 
(GGF).

På grund av att så mycket av årets verksamheter hållits digitalt, så har resultatnetto jämfört med 
budgeten för året blivit alldeles för stort. Tanken är därför att nu under kommande verksamhetsår 
försöka hålla även aktiviteter på plats i någon lokal, så att de medlemmar som föredrar ”fysiska” 
möten också kan få det som de önskar.
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Hänt under verksamhetsåret

Arrangemang

Medelpad: DNA-träff över Internet (Zoom)
tors, den 13 januari 2022, 18:00 – 21:00
tors, den 10 februari 2022, 18:00 – 21:00
tors, den 10 mars 2022, 18:00 – 21:00
tis, den 5 april 2022, 18:00 – 21:00
tors, den 12 maj 2022, 18:00 – 21:00
tors, den 9 juni 2022, 18:00 – 21:00
tors, den 8 september 2022, 18:00 – 21:00
tors, den 13 oktober 2022, 18:00 – 21:00
tors, den 10 november 2022, 18:00 – 21:00
tors, den 8 december 2022, 18:00 – 21:00

Jämtland: DNA-träff över Internet (Zoom)
tors, den 3 februari 2022, 18:00 – 21:00
tors, den 3 mars 2022, 18:00 – 21:00
ons, den 6 april 2022, 18:00 – 21:00
tors, den 5 maj 2022, 18:00 – 21:00
tors, den 2 juni 2022, 18:00 – 21:00
tors, den 1 september 2022, 18:00 – 21:00
tors, den 6 oktober 2022, 18:00 – 21:00
tors, den 3 november 2022, 18:00 – 21:00
tors, den 1 december 2022, 18:00 – 21:00

Ångermanland: DNA-träff över Internet (Zoom)
ons, den 16 februari 2022, 18:00 – 21:00
ons, den 25 maj 2022, 18:00 – 21:00

Härjedalen: Släktforskarmöte
fre, den 14 januari 2022, 18:00 – 21:00
tors, den 17 februari 2022, 18:00 – 21:00
tors, den 17 mars 2022, 18:00 – 21:00
tors, den 21 april 2022, 18:00 – 21:00

Gästrikland: Landskapsträff 
tis, den 15 februari 2022, 18:30 – 21:30

Beskrivning:  Ulla Ejemar, inledning Olle Olsson, Disgen-fadder, om vanliga frågor 
kring programmet Disgen, därefter samtal om släktforskning i och kring Gästrikland.

ons, den 23 mars 2022, 18:30 – 21:30
Beskrivning:  Ulla Ejemar, inledning Fångar i släkten. Katarina Kallings 
från Fängelsemuseet berättar om hur du kan hitta källorna och få reda på mer om 
straffade förfäder.

ons, den 20 april 2022, 18:30 – 21:30
Beskrivning:  Ulla Ejemar, inledning Sockenstämmoprotokoll. Ulla Ejemar berättar om
vad de kan ge släktforskare.

tis, den 27 september 2022, 18:30 – 21:30
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tis, den 25 oktober 2022, 18:30 – 21:30
Beskrivning:  Vi träffas och byter erfarenheter och pratar släktforskning i allmänhet 
och släktforskning i Gästrikland och Hälsingland i synnerhet. En kort introduktion i 
något intressant ämne.

tis, den 22 november 2022, 18:30 – 21:30
Beskrivning:  Vi träffas och byter erfarenheter och pratar släktforskning i allmänhet 
och släktforskning i Gästrikland och Hälsingland i synnerhet. En kort introduktion i 
något intressant ämne.

Sundsvall: Släktforskarkväll MGF:s lokal
ons, den 2 februari 2022, 18:00 – 21:00
ons, den 2 mars 2022, 18:00 – 21:00
ons, den 6 april 2022, 18:00 – 21:00
ons, den 4 maj 2022, 18:00 – 21:00
ons, den 7 september 2022, 13:00 – 21:00
ons, den 5 oktober 2022, 13:00 – 21:00
ons, den 2 november 2022, 13:00 – 21:00
ons, den 7 december 2022, 13:00 – 21:00

Inte Släktforskningens Dag i stället En Digital föreläsningsdag
lör, den 15 januari 2022, 10:00 – 13:00

Beskrivning: Introduktion i fastighetsforskning och Svenska soldater under 300 år start 
10:00.

Släktforskningens dag Gävle
lör, den 15 januari 2022, 13:00 – 15:00

Beskrivning: På grund av nya Corona restriktioner så blir Släktforskningens dag i 
Gävle digitalt. Lyssna på fyra intressanta föredrag på Zoom om att prova på 
släktforskning och om årets tema Släktplatser.
Arrangörer är flera släktforskarföreningar i Gästrikland, museer och arkiv.

DIS-MITT´s Föreläsningsdag
ons, den 19 januari 2022, 18:00 – 20:00

Beskrivning: Hur närmar vi oss bäst känsliga frågor som kan uppstå genom DNA-tester

DIS-MITT´s Föreläsningsdag
tis, den 25 januari 2022, 18:00 – 20:00

Beskrivning: Hur det är att jobba med att lösa släktgåtor med DNA på en daglig basis. Vill 
visa på smarta verktyg och de svårigheter och utmaningar man ställs inför samt visa hur viktigt
det ofta är med att kombinera DNA-resultatet med olika typer av arkivmaterial för att hitta 
svar.

Utbildning i Programmet Zoom
mån, den 31 januari 2022, 18:00 – 19:00

Beskrivning: Grundläggande hantering av mötesprogrammet Zoom
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Regionarkivet och vad släktforskaren kan hitta där
tors, den 24 februari 2022, 18:30 – 21:30

Beskrivning:  Regionarkivet och vad släktforskaren kan hitta där. Sandra Söderman, 
regionarkivet.

Föredragning om tre bra hjälpmedel för släktforskaren
tis, den 15 mars 2022, 18:30 – 21:30

Beskrivning:  Föredragning om tre bra hjälpmedel för 
släktforskaren. 
Sveriges Dödbok, SCB:s Folkräkningar och Appen GEDexplorer/Släkten

Kommunarkiv
tors, den 7 april 2022, 18:30 – 21:30

Beskrivning:  Kommunarkiv. Om barnavårdsnämnderna, utredningar om fäder mm 
plus några spännande historier om förskingring och mordbrand från Ockelbo. Anja 
Helldal, Högskolan i Gävle. Anja har tidigare arbetet på kommunarkivet i Ockelbo.

Släktforskardag Hammarstrand
lör, den 23 april 2022, 11:00 – 15:00
Var Hammarstrand & Zoom

HUSS-släktforskning Information om DNA-projektet för HUSS-släkten.
ons, den 27 april 2022, 18:00 – 21:00

Beskrivning:  Då kommer vi i Hussföreningen att ha ett zoom-möte med medlemmar 
och andra intresserade av det DNA-arbete och släktforskning vi bedriver. Michael 
Häggmark kommer att berätta om DNA-jobbet.

Hässjö-kväll 
tors, den 28 april 2022, 18:00 – 20:00

Beskrivning:
- Medelpads hembygdsförbund och Hässjö hembygdsförening bjuder in till en 
HÄSSJÖ-kväll 

Ovikenveckan & DIS-MITT Utbildningar
den 2 – 10 juli 2022

Beskrivning: DIS-MITT Inbjuder till utbildning i Handskriftstolkning och Tekniskt 
handhavande av hemsidorna hos Family Tree DNA och MyHeritage

Årsmöte för Släktförenigen HUSS. För medlemmar
lör, den 6 augusti 2022, 14:30 – 16:30
Var Ålsta folkhögskola, Fränsta

Beskrivning:  Hybridmöte. zoom-länk skickas till anmälda medlemmar.

Östersund: DNA möte
ons, den 17 augusti 2022, 17:00 – 21:00
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Var ABF JH, Östersund

Släktforskarkollo i Hammarstrand
den 25 – 28 aug. 2022
Var Hammarstrand 10 - 21 

Beskrivning:  I fyra dagar ger vi dig tid till att forska i din släkt. Du jobbar med det du 
håller på med, äter och umgås med likasinnade, gör utflykter till kulturhistoriskt 
intressanta platser i bygden och får inspiration på olika sätt. Det är ett kollo som passar 
alla som är intresserade oavsett om du har forskat ett kortare tag eller är erfaren 
forskare. En viktig del är att bjuda på erfarenheter mellan deltagarna.

Mitt släktsystem, en källa till förtvivlan såväl som till glädje Digital föreläsning av Kerstin Sofia 
Andersson, Boden
fre, den 26 augusti 2022, 13:00 – 14:30

Beskrivning:  DIS-MITT:s medlemmar får möjlighet att delta genom att erlägga en 
avgift

FINNSAMs höstkonferens på Hassela finnmark
den 16 – 18 sep. 2022
Var Hasselagården, Hassela

Beskrivning:  Detta är ett FINNSAM evenemang.

Rekonstruktion förkomna kyrkböcker och Fastighetsforskning
lör, den 24 september 2022, 12:00 – 14:30
Var DIS-MITT, Grönborgsgatan 3, Sundsvall

Beskrivning: Karl-Ingvar Ångström kommer klockan 12 att föreläsa om rubricerade 
ämnen. Fysisk föreläsning i lokalen på Grönborgsgatan 3 i Sundsvall. Den sänds även 
digitalt.

Lantmäteriet har en av världens största kartskatter, lyssna på programmet från UR
den 3 – 16 okt. 2022

Beskrivning: Lantmäteriet har en av världens största kartskatter, där den äldsta kartan 
är från 1628. Kartorna är många gånger så välgjorda och rikt utsmyckade med 
illustrationer att de är rena konstverk. Över en miljon av kartorna finns tillgängliga 
digitalt. Lantmäteriets expert Lena Norberg berättar om hur du kan använda kartorna.
Programmet är producerat av Sveriges Utbildningsradio, UR.

Peter Sjölund blir ny hedersdoktor, föreläsning på nätet.
tors, den 6 oktober 2022, 13:30 – 13:50

Beskrivning:  Släktforskning löser gamla mordgåtor.
Nya hedersdoktor Peter Sjölund är DNA-släktforskaren som hjälpte till att lösa ett av 
Sveriges mest uppmärksammade mordfall. 
Hans installationsföreläsning under Akademisk högtid är öppen för allmänheten.

Föredrag om Emigranter i Amerika Tips vid forskning (via Zoom)
ons, den 19 oktober 2022, 19:00 – 21:00
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Beskrivning:  DIS-MITT tillsammans med MGF 
Inbjuder onsdag den 19 oktober
till föredrag om Emigranter i Amerika
Tips vid forskning
Lena Ringbrant Ekelund från DIS-SYD kommer klockan 19 
att över Internet berätta om detta tema

Historiska kartor, en genomgång av hur man hittar kartor som kan illustrera släktforskningen. 
tors, den 17 november 2022, 18:00 – 20:00

Beskrivning:  En källa är också bykistor som finns i många byar.
Föreläsning med Karl-Ingvar Ångström

DIS-MITT 30-års Jubileum
lör, den 26 november 2022, 10:00 – 17:00

Beskrivning:  Det finns möjlighet att fysiskt träffas på fem orter inom Regionen och 
som komplement anordnas under dagen tre aktiviteter över Zoom.

Orterna blir Örnsköldsvik, Östersund, Sundsvall, Hudiksvall och Gävle
Här kommer även Zoomaktiviteterna att visas.

De medlemmar som närvarar på dessa orter erhåller en jubileumsgåva.

Aktiviteterna över Internet startar klockan 10:00 och de blir följande:

10:00 Johan Gidlöf  berättar och svarar på frågor om Stadsarkivet i Stockholm.
Ett arkiv som de flesta av oss förr eller senare kommer i kontakt med.

13:00 Peter Sjölund kommer att ta upp något lite mer avancerat tema kring 
användandet av DNA i släktforskningen.
Peter kommer att finnas på plats i Sundsvall.

15:30 Lena Ringbrant Ekelund visar hur man använder olika sorters kartor i 
Registreringsprogrammet Disgen.

Föreningen kommer att bjuda på fika under dagen och för den som så vill, finns tid 
mellan de två första föredragen, att gå ut och äta lunch.

Tanken är också att de som deltagit på respektive ort ges möjlighet, att på egen 
bekostnad, efter föredragen gå ut och äta en middag.

Föreningen vill även ge alla medlemmar möjlighet att teckna ett 13 veckors 
abonnemang hos Arkiv Digital. Detta måste dock ske i form av en utbildning för att 
kunna erhålla rabatten. I anmälan anges ungefär när man vill att abonnemanget skall 
starta och en utbildare kommer att ta kontakt med de som anmält sig och ge närmare 
instruktioner. Kostnaden är 395 kronor.

Jubileet kommer att genomföras lördagen den 26 november och föranmälan är 
obligatorisk till allt som sker denna dag.
De olika orterna kommer att vara uppkopplade så att kommunikation kan ske mellan 
lokalerna. Det samma kan eventuellt även göras vid middagen.
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Bouppteckningar som släktforskningskälla (via Zoom)
tis, den 29 november 2022, 18:30 – 20:00

Beskrivning:  Bouppteckningar hör till det material man kan använda för att "klä 
på" sina anor och få en personlig bild av deras levnadsförhållanden och intressen. 
Under föredraget går vi igenom lite om varför bouppteckningar upptecknades och hur 
man kan använda dem som källmaterial. En del personliga knep för hur man kan 
använda dem utlovas.
Föreläsare är släktforskarförbundets ordförande Viktoria Jonasson

Forska om sjöfolk i sjömanshusarkiven
tis, den 6 december 2022, 18:30 – 19:45

Beskrivning: Svenska sjömän i handelsflottan var inskrivna i sjömanshusen. I 
mönstringsrullor och besättningslistor kan vi följa sjömannens karriär till sjöss. Eva 
Johansson är författare till boken "Släktforska om sjöfolk" och lär dig hitta i 
sjömanshusarkiven.

DNA-föreläsning i Bollnäs, Christina Sagersten
lör, den 10 december 2022, 10:30 – 15:00
Var Fabriksgatan 10, Bollnäs

Beskrivning:  
Släkt och Bygd i Bollnäs och DIS-MITT inbjuder till föreläsning och frågestund om 
DNA i släktforskningen.
Ingen online sändning utan endast en fysisk träff.
Efter Christinas föreläsning och frågestund (ca 2h) så stannar de som vill kvar i lokalen 
och pratar vidare om så önskas.

Arkiv Digital
ons, den 28 december 2022, 18:00 – 20:30

Beskrivning: Start av kurs för Arkiv Digital till medlemmar som tecknat utbildnings 
abonnemang i samband med DIS-MITT 30 års jubileum.

Utbildning

En utbildning i programvaran Zoom avhölls i början av året. 

I Sollefteå och Örnsköldsvik gavs det i början av året möjlighet för medlemmar i de lokala 
släktforskarföreningarna och DIS medlemmar att delta i en frågeafton. Detta efter det att deltagarna  
själva gått igenom DIS Youtube föreläsningar om Disgen 2021. Många intressanta och kluriga frågor
framkom vid dessa genomgångar.

I juli, i samband med Ovikenveckan hölls en kurs i Handstilstolkning med Roland Skoglund i 
Uppsala som utbildare.
Därtill informerades det om handhavande av hemsidorna för FamilyTreeDNA och MyHeritage.

I slutet av december påbörjades den i samband med 30-årsjubileet aviserade kursen i handhavande av
ArkivDigital.
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DIS-MITT Nytt

Har under året utkommit som PDF-tidning på föreningens hemsida med fyra ordinarie nummer.

Föreningen DIS

Ordförande i DIS-MITT har deltagit vid vissa av föreningen DIS åtta styrelsemöten.
Varav några gånger via Internet med programvaran Zoom och resterande fysiskt i Linköping.
Samarbetsavtalet mellan Föreningen DIS och Regionföreningen DIS-MITT gäller för fjärde 
verksamhetsåret och någon uppsägning har inte skett under året. Efter att Regionföreningarna 
startat interna möten har en grupp tillsatts som har till uppgift att gå igenom avtalen och komma 
med förslag på revideringar inför att nya avtal upprättas. Gruppens resultat har i flera omgångar 
diskuterats i regionordförandemöten och det slutliga förslaget har tillställts DIS styrelse.

Förbundsanslutning

Föreningen har under verksamhetsåret varit ansluten till Sveriges Släktforskarförbund. 
Förbundsavgiften har varit 24 kr per medlem.
Föreningen deltog i Sveriges Släktforskarförbunds Riksstämma den 4 september med tre ombud. 
Stämman genomfördes över Internet med programvaran Zoom.
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EKONOMISK RAPPORT VERKSAMHETSÅRET 2023   (2022-01-01 – 2022-12-31)

RESULTATRÄKNING Utfall Budget

INTÄKTER
Medlemsavgifter 101 117,00 106 000
Bidrag från Föreningen DIS 38 177,00 39 000
Kursavgifter 5 500,00 28 300
Intäkter övriga 2 655,00 3 700
Räntor 94,00 0

SUMMA 147 543,00 147 543,00 177 000 177 000

KOSTNADER
Lokalhyra 6 750,00 7 000
Förbrukningsinventarier 3 948,90 30 000
Programvaror 7 431,00 9 000
Resekostnader 8 825,90 15 700
Kost 8 230,61 12 900
Logi 10 117,00 19 900
Arvoden 20 550,00 52 500
Kontorsmaterial  295,00 8 700
Annonskostnader 0,00 2 000
Trycksaker 7 375,00             8 000
Portokostnader 2 140,00 1 300
Bankkostnader 1 318,85 1 500
Förbundsavgifter 28 644,00 26 600
Bidrag till samarbetspartner 3 000,00 3 000
Avg för utställning o kurs 2 850,00 10 000
Övriga kostnader 7 345,00 10 000

SUMMA 118 821,26 118 821,26 215 100 215 100

Årets resultat 28 721,10 -29 000
147 542,36 186 100

BALANSRÄKNING 2021-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR
PlusGiro 31 076,61 62 508,05
Bank 66 396,75 82 855,11
Kassa 2 356,00 2 356,00
Lager CD skivor och handböcker 8 659,50 6 549,50
Kundfordringar 0,00 100,00

SUMMA 108 488,86 108 488,86 154 368,66 154 368,66

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Leverantörsskulder 186,30 17 345,00
Eget Kapital 108 302,56 108 302,56

SUMMA 108 488,86 108 488,86 125 647,56 125 647,56
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Slutord för året

Ytterligare ett år med kvarvarande effekter på grund av pandemin har genomförts och med det i 
beaktande kan man säga att det för föreningen ändå varit ett lyckat år. Medlemsantalet har ökat och 
antalet aktiviteter har fortsatt kunnat hållas på samma nivåer som tidigare. Styrelsemedlemmarna har 
utbildat sig i den digital tekniken för att bättre kunna nå ut till användarna då avstånden inom 
föreningens geografiska yta är stora och medlemmarna vill trots detta delta i aktiviteterna. Men 
vi måste nu när möjligheterna återkommer även återuppta de fysiska träffarna då en hel del av 
medlemmarna vill umgås på detta sätt. Det var under året tänkt att använda en del av förra verksam-
hetsårets överskott till investering i teknisk utrustning men bedömningen i slutet av året blev att 
avvakta till kommande verksamhetsår. Därav blev det även detta verksamhetsår ett plusresultat.

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 2023

Peter Johansson Leo Olofsson Jan Lilliesköld

Tony Rödin Ewa-Lena Malmström Tomas Sahlin

Britt-Marie Norling Peter Lusth
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