Medlemmarna i DIS Syd kallas till
Årsmöte 2021
söndagen den 28 mars kl. 13.00
Årsmötet kommer att genomföras digitalt med
mötesverktyget Zoom, därför måste man anmäla
sig för att kunna delta.
Anmälan ska göras via https://dis-syd.se
senast den 24 mars.
Föreningen DIS Syd - en regionförening till DIS för Skåne, Blekinge och södra Halland
www.dis-syd.se, info@dis-syd.se
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Föredragningslista vid årsmötet
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 2020
7. Revisionsberättelse
8. Fastställande av balans- och resultaträkning för 2020 samt hur resultatet enligt
den fastställda balansräkningen ska disponeras.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2021
11. Styrelsens förslag till reseersättning 2021
12. Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2022
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 2020
Styrelsen för föreningen DIS Syd lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret
den 1 januari - 31 december 2020, föreningens tjugonionde.
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 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 under året haft följande sammansättning 2020-01—2020-09-12
Staffan E:son Knös
Viveca Kristiansen
Marie Munke
Anders I Andersson
Lena Ringbrant Ekelund
Magnus Hellblom
Torgny Larsson
Anders Lindberg
Bo Lundgren

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare, webmaster (avgick 2020-04-07)
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot, utbildningsansvarig
ledamot

Under tiden 2020-09-13 – 2020-12-31 har styrelsen haft följande sammansättning
Viveca Kristiansen
Lena Ringbrant Ekelund
Marie Munke
Mats J Larsson
Lars Åke Sellberg
Magnus Hellblom
Anders Lindberg
Bo Lundgren
Staffan E:son Knös

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare
webmaster
ledamot
ledamot, utbildningsansvarig
ledamot
ledamot
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Styrelsen har haft tio styrelsemöten samt ett flertal kontakter via e-post. Endast vid
årets första styrelsemöte den 30 januari 2020 har styrelsen träffats fysiskt. Övriga
styrelsemöten har varit digitala.
Mats J Larsson har varit adjungerad vid styrelsemötena i egenskap av redaktör för
DISkutabelt. Han inträdde som ledamot i styrelsen och som sekreterare efter att
Anders I Andersson beviljats utträde i april 2020. Samtidigt adjungerades Lars Åke
Sellberg till styrelsen som webmaster efter Anders I Andersson. Kent Hektor har
varit adjungerad till styrelsen i sin roll som Disbytombud.
Coronaåret
Vår verksamhet under året har i högsta grad präglats av Coronapandemin. Det
planerade årsmötet i Hässleholm den 29 mars tvingades vi skjuta upp. Vår utbildningsverksamhet påverkades kraftigt och alla våra planerade fysiska träffar ställdes
av samma skäl in från april 2020. Vi hade förhoppningar om att under hösten 2020
kunna genomföra fysiska träffar och utbildningar i regionen. Men pandemin höll i
sig och alla höstens aktiviteter blev digitala och en del planerade aktiviteter ställdes
in. Årsmötet kunde genomföras digitalt först den 13 september. Senareläggningen
av årsmötet tvingade oss att ställa in det traditionella höstmötet.
Under Torgny Larsson ledning erbjöd vi både under våren och hösten ett antal
digitala utbildningar för medlemmarna om hur man använder mötesverktyget
Zoom.
Medlemmar
Föreningen hade vid årets ingång 2 765 medlemmar och vid årets utgång 2 808
medlemmar. Under året tecknades 293 nya medlemskap, varav 87 är de som
erbjöds gratis medlemskap under året. 2019 var antalet nya medlemskap 142.
Anslutningsgraden var i genomsnitt 75 procent av föreningen DIS medlemmar inom
DIS Syds upptagningsområde, dvs. 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”
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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 2020 är svårt att relatera till
tidigare års siffror eftersom merparten av träffarna genomförts digitalt. Träffarna
redovisas under utbildningsverksamhet nedan.
För att öka antalet medlemmar beslutade styrelsen under hösten 2019 att erbjuda
de DIS-medlemmar inom DIS Syds område som inte är medlemmar i DIS Syd, ett års
gratis medlemskap. Detta har mottagits positivt och 87 DIS-medlemmar har under
2020 antagit erbjudandet om att bli medlem 2021.
Under augusti och september 2020 erbjöd vi via vår Facebook sex intervjuer om ca
½ timme av olika personer av intresse för våra medlemmar. Initiativ till intervjuserien togs av Torgny Larsson som intervjuade följande; Michael Winbladh verksamhetsledare i Föreningen DIS, Staffan Knös vår dåvarande ordförande, Hans Göran
Nilsson ordförande i Skånes Släktforskarförbund, vårt Disbytombud Kent Hektor,
redaktören för DISkutabelt Mats J Larsson, arkivarien på ACS Jan-Erik Bruun samt
Sveriges Släktforskarförbunds ordförande Erland Ringborg.
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.
Vid en träff för presumtiva funktionärer under hösten anmälde sig tre medlemmar
som nya utbildare i vår förening. Efter introduktion har styrelsen utsett dem som
utbildare.
Nyhetsbrev
Totalt har under året tio nyhetsbrev skickats ut till medlemmarna via e-post med
information om kommande aktiviteter, utbildningar och andra aktualiteter.
Samarbetet med SeniorNet Malmö
Verksamheten i samarbete med SeniorNet i Malmö på Bellevue Park har legat nere
sedan april 2020 p.g.a. pandemin. Vi räknar med att under 2021 kunna utvärdera
samarbetet och de olika aktiviteterna.
Utbildningsverksamhet
DIS-träffar
Sammanlagt har föreningen under året anordnat 47 DIS-träffar, båda fysiska och
digitala. Under våren arrangerades 17 fysiska träffar, innan pandemin lade hinder
Föreningen DIS Syd - en regionförening till DIS för Skåne, Blekinge och södra Halland
www.dis-syd.se, info@dis-syd.se
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för sådana träffar, med totalt 216 deltagare i Eslöv, Lund (ACS), Malmö (Bellevue
Park), Ronneby, Halmstad, och Sölvesborg. Därefter övergick vi till digitala träffar
under resten av våren. Totalt ordna-des under våren 16 digitala DIS -träffar, inklusive vårterminsavslutningen, med totalt 218 deltagare.
Under hösten arrangerade vi totalt 14 digitala DIS-träffar, inklusive höstterminsavslutningen, med totalt 531 deltagare.
Under året hade vi således totalt 965 deltagare i våra DIS-träffar. 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 och kartträffar arrangerats digitalt av Lena Ringbrant
Ekelund. På våren 2020 anordnades kartträffar vid två tillfällen med totalt 10
deltagare. Under sommaren gavs en kurs om fyra tillfällen med totalt fem
deltagare. Höstkurserna gavs vid fyra tillfällen á tre dagar med totalt 28 deltagare.
Totalt deltog 43 medlemmar i årets kartkurser och karträffar.
Studiecirklar
I Klippan har under hösten genomförts en studiecirkel i ”Introduktion i Disgen” med
sju deltagare under fem tillfällen.
Distansutbildning i Disgen 2019
Under 2020 har tio personer anmält sitt intresse och deltagit i distansutbildningar i
Disgen 2019 hos oss.
Samverkan med Danske Slægtsforskare Helsingør
Något samarrangemang har inte hållits under året p.g.a. pandemin. Vi planerar för
ett nytt under 2021, då i Helsingborg.
Disbyt
Kent Hektor har under året varit föreningens Disbytombud. Under 2020 har han
bearbetat 300 (2019: 276) bidrag från medlemmar innehållande 2 039 817 personer
(2019: 1 856 161). Totalt har 16 542 (2019: 11 141) frågor på län och 25 042 (2019:
16 715) frågor på orter, bearbetats.
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. Under senare delen av året har medlemmarna
även fått de nya D- och E-filerna som underlättar sökning i större A-listor samt kan
användas som ett verktyg för matchning mellan Disbyt och DNA-resultat.

Föreningen DIS Syd - en regionförening till DIS för Skåne, Blekinge och södra Halland
www.dis-syd.se, info@dis-syd.se

7

Årsmöte
Årsmötet hölls digitalt den 13 september 2020 med 50 deltagare. Styrelsen hade
utsett en arbetsgrupp att förbereda mötet. Vid två tillfällen erbjöd styrelsen medlemmar att pröva mötesverktyget Zoom inför årsmötet. Förberedelserna var viktiga
för att kunna genomföra årsmötet.
Mötet leddes Eva Dahlberg, vice ordförande i Föreningen DIS. Utöver de ordinarie
årsmötesförhandlingarna behandlades styrelsens förslag till ändring av § 6 i stadgarna som handlar om vilka punkter som ska behandlas på årsmötet. Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag och fastställde därmed den stadgeändring
som beslutades första gången på höstmötet 2019.
Mötet avslutades med ett föredrag av Olof Cronberg. Hans föredrag hade titeln
”Gamla tiders sjukdomsnamn - Gyllenåder, saltfluss och moderspassion”.
Representation i DIS
Vid Föreningen DIS styrelsemöten har DIS Syd varit representerat vid de flesta
tillfällena med adjungerad ledamot.
Årets traditionella funktionärsträff den 10-11 oktober blev en digital träff, i stället
för att träffas i Linköping som det brukas. I funktionärsträffen deltog från DIS Syd
Viveca Kristiansen, Staffan E:son Knös, Marie Munke, Lena Ringbrant Ekelund,
Magnus Hellblom, Anders Lindberg, Lars Åke Sellberg, Anders Larsson, Bengt
Kjöllerström, Sven Kylefors, Torgny Larsson, Erik Sandberg, Lars-Åke Stenemo, Kent
Hektor och Mats J Larsson.
Sveriges Släktforskarförbund
Viveca Kristiansen, Torgny Larsson och Mats J Larsson var föreningens ombud vid
Sveriges Släktforskarförbunds stämma den 12 september. Även Släktforskarförbundets stämma, som skulle ha genomförts under Släktforskardagarna i Skövde,
som ställdes in, genomfördes digitalt.
Deltagande i arrangemang och föreningsmöten
Föreningen deltog under året vid följande arrangemang:
•
•

Kullabygdens släktforskares släktdag den 31 januari genom Anders Lindberg
och Lena Ringbrant Ekelund som medverkade med information om Disgen
respektive Kartan i Disgen.
Digitala släktforskardagen den 24 oktober genom Torgny Larsson och Lena
Ringbrant Ekelund som föreläsare om Disgen respektive Kartan i Disgen.
Föreningen DIS Syd - en regionförening till DIS för Skåne, Blekinge och södra Halland
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•

Arkivens Dag den 14 november, som genomfördes digitalt vid Arkivcentrum
Syd genom Magnus Hellblom som med en film presenterade DIS, DIS-Syd
och DIS produkter.

Både Skånes Släktforskarförbunds släktforskarvecka i Skåne i juli och Släktforskardagarna i Skövde i augusti ställdes in p.g.a. pandemin.
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, d.v.s. medlemmar och föreningar, uppgick till cirka 2 500
under året. Överupplagan har använts för marknadsförening av föreningen. Under
året har 353 medlemmar valt att få tidningen i elektronisk form.
Hemsida och Facebooksida och Facebookgrupp
Föreningens hemsida har löpande uppdaterats under året och det totala antalet
sidvisningar uppgick till 13 378 (2019: 8 539).
Föreningens Facebook-sida hade 353 följare under året (2019: 166) medan vår
Facebook-grupp hade 388 medlemmar.

Lund den 19 januari 2021

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 2020
Balansrapport
Föreningens ekonomiska ställning per den 31 december 2020 jämförd med
den 31 december 2019, samtliga belopp i kronor.
2020

2019

Tillgångar
Omsättningstillgångar:
Checkräkningskonto
Placeringskonto
Summa omsättningstillgångar

171 548
246 500
418 048

36 227
246 500
282 727

Anläggningstillgångar:
Inventarier
Ackumulerade avskrivningar
Summa anläggningstillgångar

63 620
-62 364
1 256

64 158
-62 364
1 794

419 304

284 521

-500
-3 360
-15 785
0
-19 645

-931
-2 695
-13 685
0
-17 311

0
-267 210
-132 449
-399 659

0
-232 704
-34 506
-267 210

-419 304

-284 521

Summa tillgångar
Skulder och eget kapital
Skulder:
Leverantörsskulder
Förutbetalt DIS, medlemsavgifter
Förutbetalt DIS, verksamhetsbidrag
Övriga kortfristiga skulder
Summa skulder
Eget kapital:
Redovisat resultat
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa eget kapital
Summa skulder och eget kapital
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Resultatrapport
Föreningens ekonomiska resultat 2020 jämfört med 2019, samtliga belopp i kronor.

Intäkter:
Medlemsavgifter
Verksamhetsbidrag
Försäljning material
Intäkter träffar
Intäkter distansutbildning
Övriga bidrag
Summa intäkter
Kostnader:
Inköp av material och varor
Kostnader träffar
Lokalhyra
Förbrukningsinventarier
Programvaror
Styrelsekostnader
Reseersättning, faddrar och medlemmar
DISkutabelt
Släktforskardagarna SFF
Reklamtrycksaker
Representation
Trycksaker
Porto
Domänavgift
Övriga kostnader
DIS Syd, medlemsmöten
Sveriges Släktforskarförbund
Bankkostnader
Summa kostnader
Resultat före avskrivningar
Avskrivningar på inventarier
Årets resultat

2020

2019

185 920,00
91 011,00
800,00
2 940,00
6 800,00
10 962,00
298 433,00

189 175,00
79 666,00
1 000,00
4 840,00
6 800,00
832,00
282 313,00

-3 896,00
-7 742,55
0,00
-3 289,00
-7 474,59
-2 393,37
0,00
-78 386,80
0,00
0,00
-500,00
0,00
-235,50
-2 044,00
-775,00
-2 500,00
-55 300,00
-909,00
-165 445,81

-5 896,00
-8 285,63
-300,00
-17 283,00
-4 875,00
-12 987,32
-4 734,40
-123 161,71
-3 376,00
-2 406,00
-424,00
-3 439,00
-222,00
-2 952,20
-3 687,90
-7 742,00
-44 336,00
-930,00
-247 038,16

132 987,19

35 274,84

-538,00

-769,00

132 449,19

34 505,84
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Styrelsens förslag till disposition av resultatet
Styrelsen föreslår att resultatet för 2020 överförs i ny räkning.
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Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021
Sannolikt kommer all verksamhet under våren vara digital, men vår förhoppning är
att vi under hösten åter kan starta med fysiska möten.
DIS träffar och utbildning
Våra DIS-träffar är uppskattade och efterfrågade. Under 2021 kommer vi fortsätta
att anordna digitala träffar. Även om vi hoppas kunna återuppta de fysiska träffar
under hösten, kommer de digitala träffarna att fortsätta parallellt. De orter vi åter
planerar fysiska träffar på är Eslöv, Halmstad, Helsingborg, Klippan, Kristianstad,
Lund, Malmö, Ronneby och Sölvesborg. Men även i södra och sydöstra Skåne
planerar vi för att få igång fysiska träffar.
Fadderverksamhet
Föreningens ändamål är att ge hjälp och service till medlemmarna när det gäller att
använda datorn som hjälpmedel i släktforskningen. I detta avseende prioriteras DIS
egna produkter och tjänster.
För att öka tillgängligheten har vi infört ”Fråga en fadder via Zoom”, ett digitalt
möte som hålls regelbundet. Våra medlemmar är där välkomna, utan föranmälan,
att ställa frågor och delta i diskussioner.
Disgen
Under året planeras version Disgen 2021 att släppas. Den kommer innehålla många
intressanta nyheter. I samband med detta kommer vi erbjuda hjälp och stöd med
uppgradering samt informationsträffar om nyheterna i programmet.
Disbyt
En av de nyttigaste funktionerna i DIS, bredvid rådgivningen till medlemmarna, är
Disbyt. Föreningen har ett Disbytombud. Vi uppmanar våra medlemmar att skicka in
Disbytutdrag, vid behov står faddrar och ombud till tjänst med stöd.
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.

Föreningen DIS Syd - en regionförening till DIS för Skåne, Blekinge och södra Halland
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Distansutbildning i Disgen
Vi kommer att fortsätta att erbjuda distansutbildning i Disgen. För deltagarna ingår
kursmaterial och en personlig handledare.
DIS Syd – Danske Slægtsforskere Helsingør, släktforskning över Öresund
Släktforskardag DIS Syd med Danske Slægtsforskere Helsingør, har varit mycket
uppskattad de tre tidigare gångerna. Samarbetet fortsätter och ny forskardag
planeras att äga rum under andra halvåret. Deltagarna kommer att erbjudas gratis
tillgång till Arkiv Digital i en vecka.
Höstmöte
Vi planerar för ett möte till hösten, förutom information om vår verksamhet kommer vi erbjuda föreläsning i ett intressant ämne.
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.
Nyhetsbrev
Regelbundet kommer vi sända ut vårt digitala nyhetsbrev med aktuell information
om kommande aktiviteter.
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.
Aktiviteter riktade till släktforskarföreningar
Samarbetet med de lokala släktforskarföreningarna kommer att prioriteras under
året. Vi kommer att presentera DIS och DIS Syds verksamhet med särskild inriktning
på släktforskarföreningar i Skåne, Blekinge och södra Halland.

Föreningen DIS Syd - en regionförening till DIS för Skåne, Blekinge och södra Halland
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Geografisk uppdelning
För att erhålla en närmre kontakt med medlemmar och släktforskarföreningar har vi
fördelat vårt arbete i fyra geografiska områden. Företrädare från styrelse och andra
funktionärer ingår i varje område.
Funktionärer
Träffar och utbildning riktad till våra funktionärer kommer att arrangeras. Vi ser
gärna att fler funktionärer engagerar sig i föreningen.
Styrelsemöten
Styrelsen kommer fortsatt att ha såväl digitala som fysiska möten.
Sveriges Släktforskarförbunds stämma 2021
DIS Syd är direktansluten medlem till Sveriges släktforskarförbund och kommer att
sända ombud till förbundets stämma i Göteborg.

Styrelsens förslag till reseersättning 2021
Styrelsen föreslår att reseersättning ska utgå enligt statliga normer.

Styrelsens förslag till medlemsavgift 2022
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift 70 kr och 35 kr för familjemedlem.
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www.dis-syd.se, info@dis-syd.se
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Styrelsens förslag till budget för 2021

Intäkter:
Medlemsavgifter
Verksamhetsbidrag
Försäljning material
Intäkter träffar
Intäkter distansutbildning
Övriga bidrag
Summa intäkter
Kostnader:
Inköp av material och varor
Kostnader träffar
Lokalhyra
Förbrukningsinventarier
Programvaror
Styrelsekostnader
Resor, faddrar o medlemmar
DISkutabelt
Släktforskardagarna SFF
Reklamtrycksaker
Arrangemang
Representation/Uppvaktning
Trycksaker
Porto
Domänavgift
Övriga kostnader
DIS Syd, medlemsmöten
Sveriges Släktforskarförbund
Bankkostnader
Summa kostnader
Resultat före avskrivningar
Avskrivningar på inventarier
Årets resultat

Budget
2021

Utfall
2020

Budget
2020

Utfall
2019

Budget
2019

182 000
80 000
2 500
2 500
267 000

185 920
91 011
800
2 940
6 800
10 962
298 433

182 000
80 000
5 000
5 000
272 000

189 175
79 666
1 000
4 840
6 800
832
282 313

182 000
60 000
242 000

-1 500
-10 000
-2 500
-10 000
-7 000
-6 500
-2 500
-90 000
-10 000
-5 000
-500
-4 000
-500
-3 000
-1 500
-10 000
-67 500
-1 000
-233 000

-3 896
-7 743
-3 289
-7 475
-2 393
-78 387
-500
-236
-2 044
-775
-2 500
-55 300
-909
-165 446

-3 000
-20 000
-2 500
-10 000
-6 000
-13 000
-5 000
-90 000
-10 000
-5 000
-500
-4 000
-500
-3 000
-3 000
-20 000
-55 300
-1 000
-251 800

-5 896
-8 286
-300
-17 283
-4 875
-12 987
-4 734
-123 162
-3 376
-2 406
-424
-3 439
-222
-2 952
-3 688
-7 742
-44 336
-930
-247 038

-2 500
-6 000
-10 000
-10 000
-135 000
-8 000
-5 000
-2 000
-2 000
-3 000
-1 500
-10 000
-44 300
-1 000
-240 300

34 000

132 987

20 200

35 275

1 700

-500

-538

-500

-769

-520

33 500

132 449

19 700

34 506

1 180

Föreningen DIS Syd - en regionförening till DIS för Skåne, Blekinge och södra Halland
www.dis-syd.se, info@dis-syd.se
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Valberedningens förslag, DIS Syd Årsmöte 2021
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