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Medlemmarna i DIS Syd kallas till  
Årsmöte 2022 

söndagen den 27 mars kl. 13.00 
 

i Nakterhuset, Banks väg 6, Sölvesborg 

Föredrag av Tommy Stark Resa genom livet 

Vi måste veta hur många som tänker komma till årsmötet  
för att kunna beställa förtäring.  

Anmälan senast den 21 mars via nedanstående länk. 
 

https://forms.gle/kRGFbDquegQ4gzsp7     
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Föredragningslista vid årsmötet 2022 
 
1. Inledning  
 
2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet 
 
3. Val av två justerare tillika rösträknare  
 
4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst  
 
5. Fastställande av dagordningen  
 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport för 2021 
 
7. Revisionsberättelse  
 
8. Fastställande av balans- och resultaträkning för 2021 samt hur resultatet        
enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.  
 
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  
 
10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2022  
 
11. Styrelsens förslag till reseersättning 2022  
 
12. Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2023  
 
13. Beslut om antalet styrelseledamöter 
 
14. Val av ordförande för tiden intill nästa årsmöte  
 
15. Val av övriga styrelseledamöter  
 
16. Val av revisorer och revisorssuppleant 
 
17. Val av valberedning  
 
18. Inkomna motioner  
 
19. Avslutning 
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Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 
 
Styrelsen för föreningen DIS Syd lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret 
den 1 januari - 31 december 2021, föreningens trettionde. 
 
DIS Syd är en regionförening till Föreningen för datorhjälp i släktforskningen, DIS, 
för Skåne, Blekinge och södra Halland.  
 
Föreningens ändamål är att främja kunskapen om, förståelsen för, samt använd-
ningen av datorn som hjälpmedel i släktforskningen. 
 
DIS Syd är direktansluten medlem i Sveriges Släktforskarförbund samt stödmedlem i 
Skånes Släktforskarförbund. 
 
Föreningen har sitt kansli på Arkivcentrum Syd i Lund tillsammans med Skånes 
Släktforskarförbund.  
 
Styrelse 
 
Styrelsen har haft följande sammansättning under 2021: 
 
Viveca Kristiansen ordförande  
Lena Ringbrant Ekelund vice ordförande  
Marie Munke kassör 
Mats J Larsson sekreterare 
Magnus Hellblom ledamot 
Anders Lindberg ledamot, utbildningsansvarig 
Bo Lundgren ledamot 
Staffan Knös ledamot 
Lars Åke Sellberg ledamot, webmaster 
 
Styrelsen har haft tretton styrelsemöten under året samt ett flertal kontakter via  
e-post. Samtliga styrelsemöten har varit digitala. 
 
Kent Hektor har varit adjungerad till styrelsen i sin roll som Disbytombud. 
 
 
Det andra Coronaåret 
 
Vår verksamhet under året har, som under fjolåret, i högsta grad präglats av Coro-
napandemin. Det planerade fysiska årsmötet den 28 mars fick vi i stället genomföra 
digitalt med mötesverktyget Zoom. Vår utbildningsverksamhet påverkades kraftigt 
och alla våra planerade fysiska träffar ställdes av samma skäl in under våren 2021. 
Vi hade förhoppningar om att under hösten 2021 kunna genomföra fysiska träffar 

http://www.dis-syd.se/
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och utbildningar i regionen. Men pandemin höll i sig och flera av höstens aktiviteter 
blev i stället digitala och en del aktiviteter fick ställas in. Höstmötet i Klippan den 23 
oktober kunde, till vår stora glädje genomföras som planerat, och ca femtio 
medlemmar deltog. Det var första gången på nästan två år som vi kunde genomföra 
en mötesaktivitet, med normalt deltagande.  
Vi har, under pandemiperioden, kunnat konstatera att våra digitala utbildningar, 
träffar och frågestunder har kommit för att stanna. Vi har genom våra digitala akti-
viteter nått ett betydligt större antal medlemmar än som vi nått under tidigare år 
med traditionella träffar av olika slag. I vår framtida planering räknar vi med att ge-
nomföra både fysiska och digitala träffar, utbildningar och frågestunder.  
 
Medlemmar 
 
DIS Syd hade vid 2021 års ingång 2 808 medlemmar och vid 2021 års utgång 2 791 
medlemmar. Vi har under 2021 fått 180 nya medlemmar. Anslutningsgraden var i 
slutet av året ca 79 procent av DIS-medlemmarna i DIS Syds område Skåne, Blekinge 
och södra Halland. 
Medlemsavgiften har under året varit 70 kronor, för familjemedlem 35 kronor. 
Medlemskap i DIS Syd förutsätter medlemskap i Föreningen DIS. 
 
Ekonomi 
 
Balans- och resultaträkningar för verksamhetsåret redovisas under avsnittet 
Styrelsens ekonomiska rapporter för 2021. 
 
Insatser för medlemsvård och nya medlemmar 
 
Styrelsen har under året haft fokus på medlemsvård och på insatser för att öka 
antalet medlemmar. Innehållet i DIS-träffarna har anpassats till att många av träf-
farna genomförts digitalt. Antalet DIS-träffar under 2021 är svårt att relatera till tidi-
gare års siffror eftersom merparten av träffarna genomförts digitalt. Träffarna redo-
visas under utbildningsverksamhet nedan. 
  
Däremot gav en inbjudan via släktforskarföreningarna i vårt område till aktiva släkt-
forskare om en digital informationskväll om vår förening och DIS produkter inte det 
positiva resultat som vi förväntat oss. Vi räknar med att kunna genomföra en lik-
nande rekryteringsaktivitet under 2022. 
  
Funktionärer i DIS Syd har bidragit till utbildningsfilmer som nu finns på Föreningen 
DIS Youtubekanal om kartan i Disgen och om hur man använder Zoom. 
 
Föreningen arrangerade en digital informationskväll för sina funktionärer den 14 
april. På mötet presenterades och diskuterades nyheter, kommande medlems-
aktiviteter m.m. 

http://www.dis-syd.se/
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Nyhetsbrev   
 
Totalt har under året tolv nyhetsbrev skickats ut till medlemmarna via e-post med 
information om kommande aktiviteter, utbildningar och andra aktualiteter.  
 
Samarbetet med SeniorNet Malmö 
 
Samarbetet med SeniorNet i Malmö på Bellevue Park har legat nere sedan april 
2020 p.g.a. pandemin. Under 2021 har vi beslutat att låta projektet vara vilande 
eftersom den fortsatta pandemin har omöjliggjort att genomföra släktforsknings-
aktiviteter på Bellevue Park. 
  
Utbildningsverksamhet 
  
DIS-träffar 
Sammanlagt har föreningen under året anordnat 46 DIS-träffar, båda fysiska och 
digitala. Totalt anordnades 32 digitala DIS-träffar, med totalt 844 del-tagare. Fysiska 
träffar ordnades i Sölvesborg, Ronneby, Klippan och Helsing-borg med totalt 115 
deltagare. 
 
Fråga en fadder 
Under våren 2021 arrangerades på onsdagseftermiddagar 16 digitala träffar under 
namnet Fråga en fadder, med Torgny Larsson som ledare. 325 personer deltog i 
dessa träffar. 
 
Släktforskning med Disgen 
Under hösten 2021 arrangerades 11 träffar med temat Släktforskning med Disgen 
under Torgny Larssons ledning med sammanlagt 510 deltagare. Samma medlem 
kan ha deltagit i flera träffar. Därutöver tillkommer deltagare i kurser, studiecirklar 
och distansutbildningar enligt nedan. 
 
Kartkurser och kartträffar 
Under året har kartkurser arrangerats digitalt av Lena Ringbrant Ekelund. På våren 
2021 anordnades åtta kartkurser om tre kursdagar med totalt 62 deltagare. Under 
sommaren anpassade Lena kurserna till Disgen 2021. Hon förändrade kursupp-
lägget till en Grundläggande bild- och kartkurs (fyra kursdagar) och en Avancerad 
kartkurs (tre kursdagar).  
I början av hösten hölls en fysisk Grundläggande bild- och kartkurs i Klippan (fem 
kursdagar) med tio deltagare. Pga. av pandemin blev det endast digitala kurser res-
ten av hösten och då genomfördes tre Grundläggande bild- och kartkurser bestå-
ende av fyra kursdagar vardera med totalt 30 deltagare. Totalt har 102 medlemmar 
deltagit i våra kartkurser under 2021. 
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Distansutbildning i Disgen 2019 
Under 2021 har åtta personer anmält sitt intresse och deltagit i distans-utbildningar 
i Disgen 2019 och Disgen 2021 hos oss.  
 
Samverkan med Danske Slægtsforskare Helsingør 
Något samarrangemang har inte hållits under året p.g.a. pandemin. Vi planerar för 
ett nytt arrangemang under 2022, då i Helsingborg. 
 
Disbyt 
 
Kent Hektor har under året varit föreningens Disbytombud. Under 2021 har han 
bearbetat 262 (2020: 300) bidrag från medlemmar innehållande 2 207 226 personer 
(2020: 2 039 817). Totalt har 16 542 (2020: 12 992) länsfrågor och 21 097 (2020: 25 
042) ortsfrågor, bearbetats. 
DIS-Syds medlemmar har bidragit med ca 19,5 procent av alla bidrag till Disbyt 
under 2021. Många andra frågor relaterade till registrering och Disbytutdrag har 
besvarats. Tillsammans med svaren skickas tips, förslag och instruktioner. Ombudet 
har även deltagit vid DIS-träffar i regionen. 
 
Årsmöte och höstmöte 
 
Årsmötet hölls digitalt den 28 mars 2021 med 42 deltagare. Styrelsen hade utsett 
en arbetsgrupp att förbereda mötet. De medlemmar som önskade erbjöds att pröva 
mötesverktyget Zoom inför årsmötet. Förberedelserna var viktiga för att kunna 
genomföra årsmötet.  
Mötet leddes av Staffan Knös, föreningens tidigare ordförande. Årsredovisningen 
och föreningens ekonomi under 2020 behandlades. Årets resultat blev 132 449 kr. 
På revisorernas rekommendation fastställdes den föreslagna resultat- och balans-
räkningen och beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning. 
Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2021 fastställdes. Årsmötet 
bestämde att medlemsavgiften skulle vara oförändrad, 70 kr för helbetalande och 
35 kr för familjemedlem.  
Eftersom årsmötet var digitalt gavs inget föredrag och det blev naturligtvis ingen 
gemensam fikastund efter årsmötet. Båda inslagen saknades. 
 
Höstmötet 2021 blev till vår stora glädje ett fysiskt arrangemang och an-ordnades 
den 23 oktober i Klippan. Ungefär 50 medlemmar deltog. Vi höll till i Sågenhuset där 
Åsbo Släkt- och Folklivsforskare numera har sina lokaler. På programmet stod två 
föredrag. Alf Johansson, ordförande i Malmö Släkt-forskarförening, berättade om 
Byar och socknar i Skåne och hur de uppstod och han avlöstes av föreningens vice 
ordförande Lena Ringbrant Ekelund som berättade om Bildhanteringen i Disgen. 
Skånes Släktforskarförbunds bokbord var på plats liksom våra egna fadderbord, där 
medlemmarna både kunde ställa frågor och få svar. Så trevligt att kunna träffas igen 
och fika tillsammans! 

http://www.dis-syd.se/
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Representation i DIS 
 
Vid Föreningen DIS styrelsemöten har DIS Syd varit representerat vid de flesta till-
fällena med adjungerad ledamot. 
Även årets traditionella funktionärsträff den 2–3 oktober blev en digital träff, i stäl-
let för att träffas i Linköping som det brukas. I funktionärsträffen deltog från DIS Syd 
Viveca Kristiansen, Staffan Knös, Lena Ringbrant Ekelund, Magnus Hellblom, Anders 
Lindberg, Lars Åke Sellberg, Anders Larsson, Bengt Kjöllerström, Sven Kylefors, 
Torgny Larsson, Kent Hektor, Erik Sandberg, Fredrik Lindqvist, Gunilla Jacobsson, 
Patrik Hansson och Caroline Bild. 
 
Sveriges Släktforskarförbund   
 
Anders Lindberg, Lars Åke Sellberg och Mats J Larsson var föreningens ombud vid Sveriges 
Släktforskarförbunds riksstämma den 4 september. Riksstämman, som skulle ha genom-
förts under Släktforskardagarna i Göteborg, genomfördes digitalt. Årets Släktforskardagar, 
som skulle genomförts i Göteborg, fick genomföras som ett helt digitalt evenemang helgen 
den 11–12 september pga. pandemin. Funktionärer från DIS Syd medverkade i föreningen 
DIS arrangemang under dagarna. 
DIS Syd nominerade tillsammans med Skånes Släktforskarförbund vår mångårige fadder och 
tidigare styrelseledamot Torgny Larsson till Sveriges Släktforskarförbunds utmärkelse Årets 
eldsjäl 2021. Torgny har under pandemiperioden utmärkt sig genom sina särskilda insatser 
för att sprida kunskap om och för att organisera digitala möten. Torgny har producerat ett 
antal manualer och videofilmer som spridits till föreningar över landet. Därigenom har han 
underlättat arbetet för både föreningar och släktforskare under pandemin. Släktforskarför-
bundet beslöt att tilldela Torgny utmärkelsen Årets eldsjäl 2021. 
I Släktforskarförbundets workshop den 9–10 oktober medverkade Anders Lindberg, Torgny 
Larsson, Magnus Hellblom och Lena Ringbrant Ekelund från DIS Syd. 
 

Deltagande i arrangemang och föreningsmöten 
 
Föreningen deltog under året vid följande arrangemang: 
  

• Digitala släktforskardagen den 17 april genom Torgny Larsson och Lena 
Ringbrant. Lena medverkade med Bilder i Disgen, en introduktion och Torgny 
medverkade i en öppen frågestund, Fråga DIS. 

• Arkivens Dag den 13 november genomfördes digitalt vid Arkivcentrum Syd. 
Där deltog Anders Lindberg, Torgny Larsson, Fredrik Lindqvist, Anders 
Larsson och Patrik Hansson från DIS Syd. I den digitala frågestunden på 
eftermiddagen svarade Anders Lindberg och Rolf Johansson från Skånes 
Släktforskarförbund på släktforskningsfrågor. 

• Skånes Släktforskarförbunds släktforskarvecka i Skåne i juli hade begränsade 
aktiviteter med hänsyn till pandemin. DIS Syd medverkade i arrangemang på 
flera orter. 

http://www.dis-syd.se/
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DISkutabelt 
 
Föreningens medlemstidning, DISkutabelt, har utkommit med fyra nummer under 
året, varav två – i enlighet med årsmötets beslut 2018 – enbart i digital form. Den 
tryckta upplagan var 2 700 exemplar per nummer. 
 Antalet prenumeranter, dvs. medlemmar och släktforskarföreningar, uppgick till 
cirka 2 500 under året. Överupplagan har använts för marknadsföring av före-
ningen. Under året har 280 medlemmar valt att få tidningen i elektronisk form. 
 
Hemsida och Facebooksida och Facebookgrupp 
 
Föreningens hemsida har löpande uppdaterats under året och innehåller nu bl.a. 
mycket dokumentation från våra träffar samt kalendarium med information om 
kommande aktiviteter. 
 
Föreningens Facebooksida hade 432 följare under året (2020: 353) medan vår 
Facebook-grupp hade 719 medlemmar (2020:388). 
 
 
 
 
Lund den 15 februari 2022 
 
 
 
 
Viveca Kristiansen Lena Ringbrant Ekelund  Marie Munke  
 
 
 
 
Mats J Larsson Anders Lindberg Magnus Hellblom 
 
 
 
 
Bo Lundgren  Staffan E:son Knös Lars Åke Sellberg 
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Styrelsens ekonomiska rapporter för 2021 
 
Balansrapport 
 
Föreningens ekonomiska ställning per den 31 december 2021 jämfört med  
den 31 december 2020, samtliga belopp i kronor. 
 
 

 
  

2021 2020
Tillgångar
Omsättningstillgångar:
Checkräkningskonto 318 589 171 548
Placeringskonto 246 500 246 500
Summa omsättningstillgångar 565 089 418 048

Anläggningstillgångar:
Inventarier 42 271 63 620
Ackumulerade avskrivningar -42 271 -62 364
Summa anläggningstillgångar 0 1 256

Summa tillgångar 565 089 419 304

Skulder och eget kapital

Skulder:
Leverantörsskulder -357 -500
Förutbetalt DIS, medlemsavgifter -2 345 -3 360
Förutbetalt DIS, verksamhetsbidrag -15 557 -15 785
Övriga kortfristiga skulder -48 213 0
Summa skulder -66 472 -19 645

Eget kapital:
Balanserad vinst -399 659 -267 210
Årets resultat -98 958 -132 449
Summa eget kapital -498 617 -399 659

Summa skulder och eget kapital -565 089 -419 304

http://www.dis-syd.se/
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Resultatrapport 
 
Föreningens ekonomiska resultat 2021 jämfört med 2020, samtliga belopp i kronor. 
 

 
 
  

2021 2020
Intäkter:
Medlemsavgifter 190 120 185 920
Verksamhetsbidrag 94 047 91 011
Försäljning material                       - 800
Intäkter träffar                       - 2 940
Intäkter distansutbildning 4 600 6 800
Övriga bidrag                       - 10 962
Summa intäkter 288 767 298 433

Kostnader:
Inköp av material och varor -7 112 -3 896
Kostnader träffar                       - -7 743
Lokalhyra                       -                       - 
Förbrukningsinventarier -4 217 -3 289
Programvaror -9 164 -7 475
Styrelsekostnader -2 370 -2 393
Reseersättning, faddrar och medlemmar -772                       - 
DISkutabelt -88 993 -78 387
Släktforskardagarna SFF                       -                       - 
Reklamtrycksaker                       -                       - 
Representation                       - -500
Trycksaker                       -                       - 
Porto                       - -236
Domän/webbavgift -2 875 -2 044
Övriga kostnader -419 -775
DIS Syd, medlemsmöten -4 330 -2 500
Sveriges Släktforskarförbund -67 392 -55 300
Bankkostnader -909 -909
Summa kostnader -188 553 -165 446

Resultat före avskrivningar 100 214 132 987

Avskrivningar på inventarier -1 256 -538

Årets resultat 98 958 132 449
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Revisionsberättelse 

 
Styrelsens förslag till disposition av resultatet 
 
Styrelsen föreslår att resultatet för 2021 överförs i ny räkning. 
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Verksamhetsplan för 2022 
 
Föreningens syfte är att inom vår region, bestående av Skåne, Blekinge och södra Halland, bedriva 
verksamhet i överensstämmelse med målsättningen inom DIS, som är ”att undersöka och utveckla 
möjligheterna att utnyttja datorhjälp i släktforskningen och sprida kunskap härom samt i övrigt 
stimulera svensk släktforskning”. 
 
Vår verksamhet under 2022 kommer att bestå av både digital och fysiska möten.  
 
Utbildning 
 
Disgen  
Nuvarande version Disgen 2021 innehåller många intressanta nyheter. Vi kommer 
att erbjuda hjälp och stöd med uppgradering samt informationsträffar om nyhet-
erna samt tips och hjälp vid användning av programmet.  
 
DIS-träffar 
Våra DIS-träffar är uppskattade och efterfrågade. Under 2022 kommer vi fortsätta 
att anordna digitala träffar parallellt med fysiska träffar. De orter vi planerar fysiska 
träffar på är Eslöv, Halmstad, Helsingborg, Klippan, Lund, Malmö, Ronneby och 
Sölvesborg. Men även i södra och sydöstra Skåne planerar vi för att få igång fysiska 
träffar.  
Inom vårt område ska vi anordna fysiska träffar för utbildning att medverka på 
digitala möte och annan släktforskningsrelaterad teknik. 
 
Studiecirklar  
Studiecirklar i samarbete med bildningsförbund och släktforskarföreningar planeras 
på olika orter. De kommer att vara inriktade på grunderna i Disgen och rikta sig till 
dem som nyligen skaffat programmet och vill komma igång med det. 
 
Distansutbildning i Disgen  
Vi kommer att erbjuda distansutbildning i Disgen. För deltagarna ingår kursmaterial 
och en personlig handledare.  
 
Kontakt mellan släktforskare 
 
Fadder och supportverksamhet  
Föreningens ändamål är att ge hjälp och service till medlemmarna när det gäller att 
använda datorn som hjälpmedel i släktforskningen. I detta avse-ende prioriteras DIS 
egna produkter och tjänster.  
För att öka tillgängligheten har vi infört digitala möte som hålls regelbundet. Våra 
medlemmar är där välkomna, utan föranmälan, att ställa frågor och delta i 
diskussioner.  
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Disbyt  
Ett av de nyttigaste verktygen i DIS, bredvid rådgivningen till medlemmarna, är 
Disbyt. DIS Syd har ett Disbytombud. Vi uppmanar våra medlemmar att skicka in 
Disbytutdrag, vid behov står faddrar och ombud till tjänst med stöd. Vi ska upp-
muntra och hjälpa våra medlemmar så att de lämnar in nya utdrag. DIS Syd utveck-
lar nya hjälpmedel för att utnyttja Disbytutdragen. 
 
Aktiviteter riktade till släktforskarföreningar  
Samarbetet med de lokala släktforskarföreningarna kommer att prioriteras under 
året. Vi kommer att presentera DIS och DIS Syds verksamhet med inriktning på 
släktforskarföreningar inom vårt område.  
 
Aktiviteter för icke medlemmar  
Under året ska vi genomföra riktade aktiviteter för att värva nya medlemmar.  
 
Danske Slægtsforskere Helsingør, släktforskning över Öresund  
Släktforskardagen tillsammans med DIS Syd och Danske Slægtsforskere Helsingør 
har varit mycket uppskattad de tidigare gångerna. Samarbetet fortsätter och ny 
forskardag planeras att äga rum under 2022.  
 
Samarbete inom DIS 
Vi ska medverka och aktivt stödja ett bra och fungerande samarbete med 
Föreningen DIS och med övriga regionföreningar.  
 
Medlemmar 
Under året ska vi genomföra en medlemsenkät om vilka aktiviteter och utbildningar 
vi ska erbjuda, önskemål om funktioner i våra produkter och andra tekniska 
hjälpmedel inom släktforskningen. 
 
 
Informationskanaler 
 
DISkutabelt  
Medlemstidningen, DISkutabelt, ska utkomma med fyra nummer under året, varav 
två av dessa endast ges ut digitalt. Styrelsens strävan är att få fler medlemmar att 
välja att få tidningen digitalt i stället för i pappersform. 
 
Hemsida och Facebook  
Föreningens hemsida och Facebooksida ska löpande uppdateras med aktuell 
information om föreningen och kommande aktiviteter. I vår Facebookgrupp, DIS 
Syd - Släktforskning med Disgen, kan anslutna medlemmar diskutera, ställa frågor 
och hjälpa varandra.  

http://www.dis-syd.se/
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Nyhetsbrev  
Regelbundet kommer vi sända ut vårt digitala nyhetsbrev med aktuell information 
om kommande aktiviteter.  
 
Föreningen 
 
Årsmöte 
Årsmötet hålles under mars månad, enligt stadgarna före april månads utgång. 
 
Höstmöte  
Vi planerar för ett möte till hösten, förutom information om vår verksamhet 
kommer vi erbjuda föreläsning i ett intressant ämne.  
 
Funktionärer  
Träffar och utbildning riktad till våra funktionärer kommer att arrangeras. Vi ska 
hålla oss ajour med ny teknik och våra funktionärer ska ges möjlighet att utbilda sig.  
Vi ser gärna att fler funktionärer engagerar sig i föreningen. Styrelsen ska efterfråga 
vilka aktiviteter våra funktionärer har drivit under året, för att sammanställas i 
verksamhetsberättelsen. 
Under året ska vi aktivt söka och engagera nya funktionärer. 
 
För att få en närmare kontakt med medlemmar och släktforskarföreningar har vi 
fördelat vårt arbete i fyra geografiska områden. Företrädare från styrelse och andra 
funktionärer ingår i varje område.  
 
Styrelsemöten  
Styrelsen kommer fortsatt att ha såväl digitala som fysiska möten.  
Styrelsen kommer fortsatt att ha såväl digitala som fysiska möten.  
 
Sveriges Släktforskarförbund  
DIS Syd är medlem i Sveriges Släktforskarförbund och kommer att sända ombud till 
förbundets stämma 2022. 
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Styrelsens förslag till reseersättning 2022 
  
Styrelsen föreslår att reseersättning ska utgå enligt statliga normer. 
 
 
 
 

Styrelsens förslag till medlemsavgift 2023 
 
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift 70 kr och 35 kr för familjemedlem. 
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Styrelsens förslag till budget för 2022 
 
 

 
  

Budget 
2022

Utfall 
2021

Budget 
2021

Utfall 
2020

Budget 
2020

Intäkter:
Medlemsavgifter 182 000 190 120     182 000        185 920        182 000 
Verksamhetsbidrag 80 000 94 047       80 000          91 011          80 000 
Försäljning material                  -                     -                  -               800                     - 
Intäkter träffar 2 500                     -          2 500            2 940            5 000 
Intäkter distansutbildning 5 000 4 600          2 500            6 800            5 000 
Övriga bidrag                  -                     -                  -          10 962                     - 
Summa intäkter     269 500        288 767     267 000        298 433        272 000 

Kostnader:
Inköp av material och varor -8 000 -7 112 -1 500 -3 896 -3 000
Kostnader träffar -10 000                     - -10 000 -7 743 -20 000
Lokalhyra -2 500                     - -2 500                     - -2 500
Förbrukningsinventarier -10 000 -4 217 -10 000 -3 289 -10 000
Programvaror -10 000 -9 164 -7 000 -7 475 -6 000
Styrelsekostnader -6 500 -2 370 -6 500 -2 393 -13 000
Resor, faddrar o medlemmar -2 500 -772 -2 500                     - -5 000
DISkutabelt -90 000 -88 993 -90 000 -78 387 -90 000
Släktforskardagarna SFF -10 000                     - -10 000                     - -10 000
Reklamtrycksaker -5 000                     - -5 000                     - -5 000
Representation/Uppvaktning -500                     - -500 -500 -500
Trycksaker -4 000                     - -4 000                     - -4 000
Porto -500                     - -500 -236 -500
Domän/webbavgift -4 500 -2 875 -3 000 -2 044 -3 000
Övriga kostnader -1 500 -419 -1 500 -775 -3 000
DIS Syd, medlemsmöten -10 000 -4 330 -10 000 -2 500 -20 000
Sveriges Släktforskarförbund -67 500 -67 392 -67 500 -55 300 -55 300
Bankkostnader -1 000 -909 -1 000 -909 -1 000
Summa kostnader -244 000 -188 553 -233 000 -165 446 -251 800

Resultat före avskrivningar 25 500 100 214 34 000 132 987 20 200

Avskrivningar på inventarier                  - -1 256 -500 -538 -500

Årets resultat 25 500 98 958 33 500 132 449 19 700
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Valberedningens förslag, DIS Syd Årsmöte 2022  
 
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter jämte ordföran-
den. 
 
Till val som föreningens ordförande på 1 år föreslås: 
Viveca Kristiansen, Skivarp  
 
 
Till omval av ledamöter föreslås: 
Magnus Hellblom, Lund  (2 år) 
Mats J Larsson, Malmö   (1 år) 
Bo Lundgren, Nymölla  (2 år) 
Lars Åke Sellberg, Lund   (2 år) 
 
 
Till nyval av ledamot  
Nicklas Ljungström, Ystad  (2 år) 
 
 
Följande ledamöter är valda fram till ordinarie årsmöte 2023: 
Lena Ringbrant Ekelund, Klippan (2 år) 
Anders Lindberg, Lund  (2 år) 
Staffan E:son Knös, Ronneby  (2 år) 
 
 
Till val av revisorer för 1 år föreslås: 
Bengt Johansson, Östra Ljungby 
Tommy Göransson, Skurup  
 
Till val av revisorssuppleant för 1 år föreslås: 
Marie Karlström, Sibbhult 
 
 
 
Lund den 4 mars 2022 
 
Ingemar Odenbrand  Magnus Hellblom Anders Lindberg 
 

http://www.dis-syd.se/
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