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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.

Särskilda mål Verksamhetsåret 2021
1.

Omarbeta föreningens informationsmaterial med delvis nytt utseende, typ broschyrer
med mera.
En omfattande uppgradering av befintlig broschyr är gjord under året så att
informationen nu överensstämmer med vad som gäller.

2.

Utveckla och underhålla föreningens hemsida www.dis-mitt.se, föreningens YouTubekonto med mer och intressant innehåll samt föreningens Facebook-sida.
Viss uppdatering av hemsidan har gjorts efter att styrelsemedlemmar kollat upp
befintliga sidor och kommit med kommentarer. Även tillägg av sidor har gjorts
efter att önskemål framförts. Beträffande YouTube så har det påbörjats utläggning
av inspelade videor i en något större omfattning än tidigare. Närvaron på Facebook
var under början av året god med har sedan stannat av på grund av personalbrist.

3.

Informera medlemmarna om tjänsten kallad ”Släkttrim”.
Två arrangemang genomförda då det gäller tjänsten ”Släkttrim” ett under första
halvåret och ett under andra halvan av året.

4.

Främja medlemmarnas användande av kartmaterial i sin släktforskning.
Ett flertal arrangemang om olika typer av kartmaterial har hållits under året.
Det har gällt både allmänt kartmaterial och specialanpassat för Disgen samt
även hur man forskar i de befintliga kartmaterialen.

5.

Fortsätta utveckla medhjälparesorganisationen inom föreningens geografiska område.
Inga direkta åtgärder vidtagna och det beror mycket på den pandemi som varit under
året och därigenom väldigt få fysiska kontakter med medlemmarna.

6.

Verka för att en uppdaterad version av samarbetsavtalet tas fram och godkänns.
Ordförande har vid möten tillsammans med övriga Regionföreningar lyckats tillsätta
en utredningsgrupp avseende samarbetsavtalen mellan Föreningen DIS och Regionföreningarna. Denna grupp har godkänts av Föreningen DIS och påbörjat sitt arbete.

7.

Ta fram och publicera en GDPR-policy.
Inga åtgärder vidtagna under året.

8.

Rekrytera regionala support-personer i ämnen som våra medlemmar frågar efter.
Ytterligare support-personer har under året rekryterats för programvaror och DNA.
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9.

Genomföra en genomgripande översyn av stadgarna, bland annat för att digitala
årsmöten ska kunna genomföras.
Ett omfattande revideringsförslag arbetades fram inför årsmötet där ett första
godkännande togs och följdes sedan upp med ett extra föreningsmöte där ändringarna
fastställdes. Det innebär att helt digitala årsmöten nu kan genomföras.

10.

Skapa fördjupad kontakt med Hembygdsrörelsen.
Fördjupade kontakter har under året skapats med Hembygdsrörelsen.
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Numreringen av rubriker i följande stycken hänvisar till DIS policy

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 Googles
annonsnätverk (AdGrants).
• 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.
• Informera om vår GDPR-policy där det är befogat, t ex varje gång vi samlar in
personuppgifter.
3 Utge tidskrifter riktade främst till medlemmar.
• Publicera pdf-tidningen ”DIS-MITT NYTT” med fyra nummer per år på webben.
4 Utveckla och underhålla hemsidan på Internet.
• Utveckla och underhålla hemsidan för DIS-MITT med strukturerad information.
• Undersöka möjligheterna till nya funktioner och tjänster.
5 Finnas närvarande på sociala medier.
• Finnas aktivt närvarande på Facebook.

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.
• Vid lanseringen av Disgens nya version anordna konverterings- och tematräffar.
• Efter lanseringen av släktforskningsapp för smarttelefoner och plattor anordna
tematräffar.
• Följa DNA-teknikens möjligheter i släktforskningen.
• Tillsammans med samarbetspartners utbilda i allt vad gäller DNA-tekniken.
• Informera om, av DIS föreningen testade, program som kan samverka med
Disgen.
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•

Informera om andra program, tjänster och teknik som kan vara till nytta för
släktforskare.

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.
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.
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.

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.

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.
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.

5. Internt i organisationen
1 Utveckla samarbetet mellan Föreningen DIS och Regionföreningarna så att de olika
föreningarnas ansvar regleras.
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•

Verka för att avtalet mellan Föreningen DIS och Regionföreningarna uppdateras.

DIS-MITT:s verksamhet kan dessutom omfatta följande områden:
6. Allmänt
1 Aktivt informera om gällande lagstiftning kring sekretess, upphovsrätt och integritet.
• Förmedla råd och anvisningar inom detta område till föreningens medlemmar.

7. Teknik
8. Register och databaser
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.
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