Information från
Låter detta intressant?
Vill Du bli medlem?
Titta på vår hemsida under Medlem:

www.dis-mitt.se
På hemsidan kan du läsa mer om föreningens verksamhet, vilka som sitter i styrelsen för DIS-MITT,
vilka som är faddrar och mycket mera.

Mera information om föreningen DIS finns på:
www.dis.se Det går att anmäla ett nytt medlemskap direkt på DIS hemsida, börja under menyrubriken Medlem.

Föreningen DIS-MITT är en av åtta regionala
föreningar med DIS som moderförening.
DIS-MITT startade 1992 och har medlemmar
i huvudsak från Gävleborgs, Jämtlands och
Västernorrlands län. Föreningen har stor samlad kunskap att delge sina medlemmar.

Vill du ha ytterligare information hör av dig till:

2015 har DIS-MITT över 1 000 medlemmar
och DIS har totalt ca 25 000 medlemmar runt
hela världen.
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DIS
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Datorhjälp I
Släktforskningen

DIS-MITT på nätet
DIS-MITT har en hemsida med information om
verksamheten och den uppdateras fortlöpande:
Föreningen DIS har som idé att tillhandahålla
släktforskar- och datorstöd för medlemmarna i
samverkan med arkiv och släktforskarorganisationer.
Fördelar med att bli medlem i DIS:
DIS faddrar/support – i föreningen finns ett antal faddrar som hjälper Dig med dina genealogiska
datorproblem. Du hittar faddrar för de vanligaste
svenska släktforskarprogrammen, t.ex. DISGEN,
Min Släkt, Holger, Reunion,
DISBYT – en databas där medlemmarna kan lägga
in sina egna forskningsresultat och få möjlighet att
hitta andra som forskar på samma personer,
DISPOS – underlättar för dig att hitta rätt sida i
kyrkböckerna, förutsatt att du har abonnemang hos
någon genealogisk databas. Mata in år och socken
och rätt sida kommer upp,
DIS ARKIV – är en arkivservice som innebär att
Du kan deponera ditt släktforskningsmaterial på
datamedia,
DISGEN – möjlighet till att köpa DIS egna släktforskningsprogram och kontinuerligt få tillgång
till uppdateringar,
DISKULOGEN – medlemstidskrift som kommer
ut med fyra nummer per år.
Möjligheten att gå med i en DIS regionförening.

Föreningen DIS-MITT är regionföreningen i
XYZ-länen.
Fördelar med att gå med i föreningen DISMITT:
Information om olika släktforskningsprogram,
t.ex DISGEN, Min Släkt, Holger, och olika
genealogiska databaser som uppstart till Din
släktforskning.
Utbildningar i olika släktforskningsprogram.
Kursledare är föreningens utbildare eller någon
medlem med god erfarenhet av ett visst program.
Vid nya versioner av programmen eller vid tillägg
av nya funktioner till programmen kan även utomstående kursledare anlitas.
Medlemsmöten, där deltagarna diskuterar olika
frågor som har att göra med datorstöd i släktforskningen, t.ex. frågor om släktforskningsprogram, att söka på Internet, ArkivDigital, SVAR,
mm. Även andra frågor, av rent generell karaktär
angående släktforskning, kan efter medlemmarnas
önskemål tas upp. Medlemsmötena arrangeras på
olika orter inom regionen och ofta i samarbete med
någon lokal arrangör.
Temakvällar, kan arrangeras i samarbete med
lokala släktforskningsföreningar, och avse aktuella
ämnen inom släktforskningen. Vid dessa temakvällar bjuder föreningen på föredrag mm.
Medlemmarna kan föreslå olika teman.

www.dis-mitt.se
DIS-MITT Nytt - är föreningens egna medlemsblad som kommer cirka 4 gånger per år och publiceras på hemsidan som PDF-fil. Här hittar Du
all information om nya datorprogram och CD
skivor samt andra intressanta artiklar.
Medlemmarna får ett e-postmeddelande när ett
nytt nummer ligger ute.
Lokaler
DIS-MITT har tillgång till lokaler genom ett nära
samarbete med lokala släktforskningsföreningar.
I Örnsköldsvik samarbetar DIS-MITT med HSN,
Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs, i en
lokal belägen på Ångermanlandsgatan 28 A.
I Sundsvall finns samarbete med MGF, Midälva
Genealogiska Förening och de har nu en lokal på
Grönborgsgatan 3.
DIS-MITT strävar efter att även hitta lämpliga
lokaler på flera ställen inom regionen för att i
möjligaste mån nå flera medlemmar i XYZ-län.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter för år 2015 är:
Medlemsavgift i DIS
150 kr/år
Medlemsavgift i DIS-MITT
75 kr/år*
Summa: 225 kr/år
*Ingen avgift till DIS-MITT för nya medlemmar under 2015

