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Medlemmarna i DIS Syd kallas till  

Årsmöte 2023 
söndagen den 26 mars kl. 13.00 

 

i Sågenhuset, lokal Köpenhamn,  

Ängelholmsgatan 9, Klippan 

Föredrag Lisbeth Sällström; Samla - Ordna - Spara. 

Vi måste veta hur många som tänker komma till årsmötet  

för att kunna beställa förtäring.  

Anmälan senast den 21 mars via nedanstående länk 
 

dis-syd.se  

https://www.dis-syd.se/
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Föredragningslista vid årsmötet 2023 

 
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 2022 

 

7. Revisionsberättelse  

 

8. Fastställande av balans- och resultaträkning för 2022 samt hur resultatet        

enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.  

 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  

 

10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2023 

 

11. Styrelsens förslag till reseersättning 2023  

 

12. Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2024 

 

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 2022 
 

Styrelsen för föreningen DIS Syd lämnar följande redogörelse för verksam-

hetsåret den 1 januari - 31 december 2022, föreningens trettioförsta. 

 

DIS Syd är en regionförening till Föreningen för datorhjälp i släktforsk-

ningen, DIS, för Skåne, Blekinge och södra Halland.  

 

Föreningens ändamål är att främja kunskapen om, förståelsen för, samt 

användningen 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 2022: 

 

Viveca Kristiansen ordförande  

Lena Ringbrant Ekelund vice ordförande  

Marie Munke kassör   t.o.m. den 27/3 2022 

Nicklas Ljungström kassör  fr.o.m. den 28/3 2022 

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 elva styrelsemöten under året samt ett flertal kontakter 

via e-post. Samtliga styrelsemöten har varit digitala. 

 

Kent Hektor och Ingemar Odenbrand har varit adjungerade till styrelsen i 

sina roller som Disbytombud respektive sammankallande i valberedningen. 
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Allmänt 

 

Årets verksamhet har präglats av Coronapandemin, om än inte lika mycket 

som under 2020 och 2021. Årsmötet den 27 mars kunde genomföras på plats 

i Sölvesborg, till skillnad från årsmötena 2020 och 2021 som genomfördes 

digitalt med mötesverktyget Zoom. Det var fantastiskt att få träffa våra 

medlemmar igen!  

 

Vår utbildningsverksamhet påverkades kraftigt och många av våra planerade 

träffar genomfördes digitalt. Vi har alltså under året konstaterat att våra 

digitala utbildningar, träffar och frågestunder har kommit för att stanna. Vi 

har genom våra digitala aktiviteter 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 genomföra både fysiska och digitala 

träffar, utbildningar och frågestunder.  

 

Medlemmar 

 

DIS Syd hade vid 2022 års ingång 2 791 medlemmar och vid 2022 års utgång  

2 704  medlemmar. Vi har under 2022 fått 139 nya medlemmar. Anslutnings-

graden var i slutet av året ca 79 procent av DIS-medlemmarna i DIS Syds 

område Skåne, Blekinge och södra Halland. DIS Syd är föreningen DIS 

största regionförening. 

  

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 2022. Årets ekonomiska resultat visar 

ett överskott på 82 373 kr, varav 23 121 kr beror på en ny bedömning av 

periodiseringen av verksamhetsbidraget för de tre månaderna oktober-

december 2022 från Föreningen DIS. 
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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 träffarna genomförts digitalt. Antalet DIS-träffar under 2022 är 

svårt att relatera till tidigare års siffror eftersom merparten av träffarna 

genomförts digitalt. Träffarna redovisas under utbildningsverksamhet 

nedan. 

  

Arbetet med att rekrytera nya medlemmar till föreningen fortsätter under 

2023 och vi kommer att ha fortlöpande kontakter och aktiviteter med de 

släktforskarföreningar som finns i vår region. 

  

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 15 december. På mötet presenterades Disgen 2023, diskuterades 

nyheter och kommande medlemsaktiviteter. 

 

Nyhetsbrev 

 

Totalt har under året fjorton 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 2022 har vi beslutat upphöra med våra 

släktforskningsaktiviteter på Bellevue Park.  

  

Utbildningsverksamhet  

  

DIS-träffar 
Sammanlagt har föreningen under året anordnat 45 DIS-träffar, båda fysiska 

och digitala. Totalt anordnades 30 digitala DIS-träffar, med totalt 465 del-

tagare. Fysiska träffar ordnades i Sölvesborg, Ronneby, Klippan , Helsing-

borg, Ystad och Lund med totalt 190 deltagare. 
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Släktforskning med Disgen 
Under 2022 arrangerades nybörjarkurser i släktforskning med Disgen med 

totalt 21 deltagare (Helsingborg 8, Ronneby 7 och Klippan 6 deltagare).  

 
Kartkurser och kartträffar 

Under året har bild- och kartkurser arrangerats digitalt av Lena Ringbrant 

Ekelund. På våren 2022 anordnades åtta kartkurser om fyra kursdagar med 

totalt 80 deltagare; två grundläggande bild- och kartkurser, två fortsätt-

ningskartkurser och fyra bildbehandlingskurser. 

Under hösten 2022 har Lena arrangerat sex grundläggande kartkurser 

digitalt med totalt 59 deltagare och en bildbehandlingskurs med sex 

deltagare fysiskt i Klippan. Båda kurserna omfattade fyra kursdagar. 

Distansutbildning i Disgen 2021 
Under 2022 har sex personer anmält sitt intresse och deltagit i distans-

utbildningar i Disgen 2021 hos oss.  

 

Samverkan med Danske Slægtsforskare Helsingør  
Det planerade samarrangemanget med Danske Slægtsforskare den 15 

oktober i Helsingborg fick ställas in p.g.a. sjukdom. Vi planerar för ett nytt 

arrangemang i oktober 2023 i Helsingborg. 

 

Disbyt  

 

Kent Hektor har under året varit föreningens Disbytombud. Under 2022 har 

han bearbetat 286 (2021: 262) bidrag från medlemmar innehållande 2 310 

463 personer (2021: 2 207 226). Totalt har 9 331 (2021: 12 992) länsfrågor och 

15 364 (2021: 21 097) ortsfrågor, bearbetats. DIS-Syds medlemmar har 

bidragit med ca 18,9 procent av alla bidrag till Disbyt under 2022.  

Många andra frågor relaterade till registrering i exempelvis Disgen och 

Disbytutdrag har besvarats. Tillsammans med svaren skickas tips, förslag 

och instruktioner. Ombudet har även deltagit vid DIS-träffar i regionen samt 

är delaktig i DIS styrgrupp för Disbyt. 
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Årsmöte och höstmöte 

 

Årsmötet hölls i Sölvesborg den 27 mars 2022 med 25 deltagare. Före 

årsmötet gavs ett föredrag av Tommy Stark som handlade om Farfars och 
morfars resa genom livet. Skånes Släktforskarförbunds bokbord fanns på 

plats liksom Bromölla och Sölvesborgs släktforskarföreningar som 

presenterade sin verksamheter. 

 

Själva mötet leddes av Staffan Knös, föreningens tidigare ordförande. 

Årsredovisningen och föreningens ekonomi under 2021 behandlades. Årets 

resultat blev 98 958 kr. På revisorernas rekommendation fastställdes den 

föreslagna resultat- och balansräkningen och beslutades att ge styrelsen 

ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning. Styrelsens förslag till budget och 

verksamhetsplan för 2022 fastställdes. Årsmötet bestämde att medlems-

avgiften 2023 skulle vara oförändrad, 70 kr för helbetalande och 35 kr för 

familjemedlem. Vår mångårige kassör Marie Munke som då lämnade 

styrelsen avtackades för sitt arbete. 

 

Höstmötet 2022 blev också ett fysiskt arrangemang den 29 oktober och 

arrangerades tillsammans med Eslöv-Höör Släkt och folklivsforskare i 

Eslövs fina Medborgarhus. 75 medlemmar deltog. På programmet stod två 

föredrag. Tom Glans berättade om hur det var Att få en annan far på äldre 
dar . Efter en fikapaus där det fanns gott om tid för deltagarna att besöka 

Skånes Släktforskarförbunds bokbord, Eslöv-Höör föreningens bord och våra 

egna fadderbord för Disgen och Disbyt, Därpå höll Linda Kvist dagens andra 

föredrag om Att lösa släktgåtor med hjälp av DNA. Höstmötet avslutades av 

vår ordförande Viveca Kristiansen som berättade om föreningens planer för 

2023.  

 

Representation i DIS 

 

Vid Föreningen DIS styrelsemöten har DIS Syd varit representerat vid de 

flesta tillfällena med adjungerad ledamot. 

 

Även den traditionella funktionärsträffen den 8-9 oktober 2022 blev en digital 

hybridträff, d.v.s. både digitalt och på plats i Linköping. I funktionärsträffen 

deltog från DIS Syd 11 funktionärer på plats i Linköping och 5 funktionärer 

digitalt; Anders Ardö, Patrik Hansson, Kent Hektor, Magnus Hellblom, 

Gunilla Jacobsson, Bengt Johansson, Viveca Kristiansen, Sven Kylefors, 

Anders Larsson, Torgny Larsson, Anders Lindberg, Nicklas Ljungström, Bo 

Lundgren, Lena Ringbrant Ekelund, Lars Åke Sellberg och Lars-Åke 

Stenemo. 
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Sveriges Släktforskarförbund   

 

Sveriges Släktforskarförbunds arrangerade en Samrådskonferens den 5 

mars. Det var en digitalträff där diskussionsämnena var medlemstal och 

verksamhetsformer, kurser, släktforskningens dag samt kulturbidrag   

Deltagare från DIS Syd var Viveca Kristiansen, Lars Åke Sellberg och Magnus 

Hellblom  
 

Viveca Kristiansen, Lena Ringbrant Ekelund och Magnus Hellblom var 

föreningens ombud vid Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma den 19 

augusti i Skövde. Årets Släktforskardagar genomfördes, med två års 

försening p.g.a. pandemin, i Skövde den 20-21 augusti. Funktionärer från DIS 

Syd medverkade i föreningen DIS arrangemang under dagarna. 

DIS Syds mångårige fadder Torgny Larsson fick Sveriges Släktforskarför-

bunds utmärkelse årets eldsjäl 2021. 2022 fick Torgny äntligen hämta sin 

utmärkelse på släktforskardagarna i Skövde, som han fått för sina insatser 

för att sprida kunskap om och för att organisera digitala möten.  
 

Deltagande i arrangemang och föreningsmöten 
 

Föreningen deltog under året bl.a. vid följande arrangemang den Digitala 

släktforskardagen, Arkivens Dag bl.a. vid Arkivcentrum Syd samt i Skånes 

Släktforskarförbunds släktforskarvecka i Skåne som i arrangerades juli och 

där DIS Syd medverkade i arrangemangen på flera orter. 

 

DISkutabelt  

 

Föreningens medlemstidning, DISkutabelt, utkommer normalt med fyra 

nummer under året, varav två, i enlighet med årsmötets beslut 2018, enbart i 

digital form. P.g.a. redaktörens flyttning till Malmö utkom det sista numret 

för 2021 först på våren 2022. Det blev alltså fem nummer 2022. Den tryckta 

upplagan var 2 700 exemplar per nummer.  

Antalet prenumeranter, d.v.s. medlemmar och släktforskarföreningar, upp-

gick till cirka 2 450 under året. Överupplagan har använts för marknadsför-

ing av föreningen. Under året har 280 medlemmar valt att få tidningen i elek-

tronisk form. 
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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 infor-

mation om kommande aktiviteter. 

  

Föreningens Facebooksida hade 589 följare under året (2021: 432) medan vår 

Facebook-grupp hade 872 medlemmar (2021:719). 

 

 

Lund den 28 februari 2023 

 

 

 

 

Viveca Kristiansen Lena Ringbrant Ekelund  Nicklas Ljungström  
 
 
 
Magnus Hellblom  Staffan E:son Knös  Mats J Larsson  
 
 
 
Anders Lindberg Bo Lundgren  Lars Åke Sellberg 
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Styrelsens ekonomiska rapporter för 2022 
 

Balansrapport 
 
Föreningens ekonomiska ställning per den 31 december 2022 jämfört med  
den 31 december 2021, samtliga belopp i kronor. 
 

 
 

  

2022-12-31 2021-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar:

Inventarier 42 271 42 271

Ackumulerade avskrivningar -42 271 -42 271

Summa anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar:

Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 8 764

Föreningskonto 57 972 318 589

Sparkonto 546 500 246 500

Summa omsättningstillgångar 613 236 565 089

Summa tillgångar 613 236 565 089

Eget kapital och skulder

Eget kapital:

Balanserad vinst -498 617 -399 659

Årets resultat -82 373 -98 958

Summa eget kapital -580 990 -498 617

Skulder:

Leverantörsskulder -27 625 -357

Ej reskontraförda leverantörsskulder -1 223

Förutbetalda medlemsavgifter -1 995 -2 345

Förutbetalt, verksamhetsbidrag -15 557

Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter -1 403 -48 213

Summa skulder -32 246 -66 472

Summa eget kapital och skulder -613 236 -565 089
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Resultatrapport 

 

Föreningens ekonomiska resultat 2022 jämfört med 2021, samtliga belopp i 

kronor. 
 

 
 

 

  

2022 2021

Intäkter:

Medlemsavgifter 184 590 190 120

Bidrag 115 683 94 047

Utbildning 6 470 4 600

Summa intäkter 306 743 288 767

Kostnader:

DISkutabelt -          96 290 -          88 993 

Utbildning -            8 220 -            7 112 

Medlemsavgifter -          67 084 -          67 811 

Marknadsföring -          17 833 -            2 875 

Medlems- och årsmöte -          15 197 -            4 331 

Styrelsemöte                       -                       - 

Administration och gemensamt -          19 746 -          18 687 

Summa kostnader -        224 370 -        189 809 

Årets resultat 82 373 98 958
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Revisionsberättelse 
 

för 

 

DIS-Syd (846005-7527) 

 

Vi har granskat resultat- och balansräkningen, bokföringen samt styrelsens 

förvaltning för verksamhetsåret 2022. Det är styrelsen som har ansvaret för 

räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om 

årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision. 

 

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i Sverige. 

 

Räkenskaperna är förda i god ordning och vederbörligen verifierade. 

 

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för 

att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot 

föreningen eller på annat sätt har handlat i strid med stadgarna. Vi anser att 

vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

 

Vi tillstyrker att årsmötet: 

 

-fastställer resultaträkningen och balansräkningen 

-beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022 

 

Ystad 28 februari 2023 

 

 

 

 

Bengt Johansson   Tommy Göransson 

 

Revisor    Revisor  
   
 

Styrelsens förslag till disposition av resultatet 
 

Styrelsen föreslår att resultatet för 2022 överförs i ny räkning. 
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Verksamhetsplan för 2023 
 
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 2023 kommer att bestå av både digitala och fysiska 

möten.  

 

Utbildning 

 

Disgen  

En ny version av Disgen, Disgen 2023, lanserades i februari 2023 och den 

innehåller många intressanta nyheter. Vi kommer att erbjuda hjälp och stöd 

med uppgradering samt informationsträffar om nyheterna samt tips och 

hjälp vid användning av programmet.  

 

DIS träffar 

Våra DIS-träffar är uppskattade och efterfrågade. Under 2023 kommer vi 

fortsätta att anordna digitala träffar parallellt med fysiska träffar. De orter vi 

planerar fysiska träffar på är Halmstad, Helsingborg, Klippan, Lund, Malmö, 

Ronneby, Sölvesborg och Ystad. Vi planerar även att starta fysiska träffar på 

andra orter.  

 

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 i gång 

med det. 

 

Distansutbildning i Disgen  

Vi kommer att erbjuda distansutbildning i Disgen 2023. För deltagarna ingår 

kursmaterial och en personlig handledare.  
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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 – Fråga en fadder - 

som hålls regelbundet. Våra medlemmar är där välkomna, utan föranmälan, 

att ställa frågor och delta i diskussioner.  

 

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 uppmuntra och hjälpa våra medlemmar så att de lämnar in nya 

utdrag. DIS Syd utvecklar 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.  

Även i år kommer vi att samarbeta med Skånes Släktforskarförbund och 

andra föreningar inom arrangemanget Släktforskarvecka Skåne. 

 

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 hösten 2023.  

 

Samarbete inom DIS 

Vi ska medverka och aktivt stödja ett bra och fungerande samarbete med 

Föreningen DIS och med övriga regionföreningar.  
 

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. 
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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.  

 

Nyhetsbrev  

Regelbundet kommer vi sända ut vårt digitala nyhetsbrev med aktuell 

information om kommande aktiviteter.  

 

Föreningsverksamhet 

 

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 att erbjuda föreläsning i ett intressant ämne.  

 

Funktionärer  

Träffar och utbildning riktad till våra funktionärer kommer att arrangeras. Vi 

ska hålla oss à jour med ny teknik och våra funktionärer ska ges möjlighet 

att utbilda sig. Under året ska vi aktivt söka och engagera fler nya funktion-

ärer till föreningen. 

 

Styrelsen 

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.  

 

Styrelsen kommer fortsatt att ha såväl digitala som fysiska styrelsemöten.  
 

Sveriges Släktforskarförbund  

DIS Syd är medlem i Sveriges Släktforskarförbund och kommer att sända 

ombud till förbundets stämma 2023. 
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Styrelsens förslag till budget för 2023 
 

 
 

 

 

 

Styrelsens förslag till reseersättning 2023 
  

Styrelsen föreslår att reseersättning ska utgå enligt statliga 

normer. 
 

Styrelsens förslag till medlemsavgift 2024 

 
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift 70 kr och 35 kr för 

familjemedlem. 

  

Budget 

2023

Utfall 

2022

Utfall 

2021

Intäkter:

Medlemsavgifter     182 000        184 590        190 120 

Bidrag       75 000        115 683          94 047 

Utbildning          5 000            6 470            4 600 

Summa intäkter     262 000        306 743        288 767 

Kostnader:

DISkutabelt -   105 000 -        96 290 -        88 993 

Utbildning -     20 000 -          8 220 -          7 112 

Medlemsavgifter -     65 000 -        67 084 -        67 811 

Marknadsföring -     25 000 -        17 833 -          2 875 

Medlems- och årsmöte -     20 000 -        15 197 -          4 331 

Styrelsemöte -       7 000                     -                     - 

Administration och gemensamt -     20 000 -        19 746 -        18 687 

Summa kostnader -262 000 -224 370 -189 809

Årets resultat 0 82 373 98 958
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Valberedningens förslag, DIS Syd Årsmöte 2023  
 

Ordförande i årsmötet  Staffan Knös   

Sekreterare   Mats J Larsson  

Rösträknare/ protokolljusterare  
 

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter jämte 

ordföranden. 

 

Till val som föreningens ordförande på 1 år föreslås: 

 

Viveca Kristiansen, Skivarp  

 

Till omval av ledamöter på 2 år föreslås: 

 

Anders Lindberg, Lund  

 

Till nyval av ledamöter på 2 år föreslås: 

 

Robert Wahlgren, Malmö  

Ingrid Christensson, Trensum  

Ewa Runesdotter, Kristianstad  

 

Följande ledamöter är valda fram till årsmötet 2024: 

 

Magnus Hellblom, Lund 

Lars Åke Sellberg, Lund 

Nicklas Ljungström, Ystad 

Bo Lundgren, Nymölla 

 

Till val av revisorer för 1 år föreslås:   

Bengt Johansson, Östra Ljungby      

Tommy Göransson, Skurup      

 

Revisorssuppleant: för 1 år föreslås:   

Marie Karlström, Sibbhult    

 

Lund den 1 mars 2023 

 

Ingemar Odenbrand Magnus Hellblom Anders Lindberg Ingrid Christensson 


