
 

  

DISPONIBELT   Nr 1 2020 

Medlemsblad för DIS-Bergslagen 

Regionförening till DIS (Datorhjälp I Släktforskningen) 

Verksamhetsområde Bergslagen/Mälardalen 

 

 

Denna intressanta bild är en del av ett gediget material från Jan Jonsson i Arboga som forskat på sitt släktskap 

med Rudbeckius. 

Johannes Rudbeckius var biskop i Västerås stift under åren 1619–1644. 

Han utfärdade år 1622 föreskrifter för kyrkobokföringen i sitt stift. Alla församlingsbor över 10 år skulle förteck-

nas i längderna. I katekesförhören noterades hur väl församlingsborna kunde och förstod katekesen. 

Kyrkan skötte folkbokföringen fram till år 1991 då Skatteverket tog över ansvaret, men kyrkan för fortfarande re-

gister över alla kyrkotillhöriga. 

Under sin tid som biskop grundade Johannes Rudbeckius år 1623 en gymnasieskola, Sveriges första. Han och 

hustrun Malin skapade också en skola för flickor, även den Sveriges första. På Campus Rudbeckius fanns ett tryck-

eri, en boklåda och ett bibliotek. Ett kännetecken för Västeråstrycken var ett slags förläggarmärke: de tre ringblom-

morna, biskopens valspråk ”Himmelen följer jag och intet lägre” och tryckorten Västerås på latin: Arosia. 

(Källa: Informationstavlor i Västerås domkyrka under jubileumsåret 2019) 
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Ordförandens spalt 

av Lars-Göran Nilsson 

Hej alla släktforskningskollegor! 

Nu har vi kommit in i årstider som verkligen väl-

komnar släktforskare. Det kan vara härligt att smita 

in från regn, rusk och kyla och fördjupa sig i kyrko-

böcker, bouppteckningar och mycket annat gott. 

Under hösten har vi haft våra medlemsträffar i Väs-

terås. Vi har träffats i Culturen men kommer till vå-

ren att hålla till i lokaler nära Björnövägen. Lokaler-

na är mycket trevliga och ljusa och jag är övertygad 

om att vi kommer att ha många trevliga träffar på det 

nya stället. Vi startar i januari enligt schema som 

skrivs på annan plats. 

Under året har vi i styrelsen deltagit i ett antal träf-

far på central nivå. 

Släktforskardagarna i augusti i Borås var upptakten 

på släktforskarhösten. Vi deltog under tre dagar. 

Starten var Släktforskarförbundets årsmöte fredag 

23 augusti som hölls i Caroli kyrka som fyllde  350 

år. Detta var en lämplig plats eftersom temat för 

Släktforskardagarna var Kyrkans skatter. 24 och 25 

augusti var vi i Borås Kongress i DIS monter. Alla 

”Disare” arbetade i vår monter för att ta emot alla 

besökare och vi pratade släktforskning, Disgen, Dis-

byt, Dispos och kartor. Utöver mig deltog från DIS-

Bergslagen Håkan Johansson och Christer Majtorp. 

Kansliet i montern sålde Disgen och kartor, sju egna 

seminarier hanns med i föreläsningssalen.  

Vid DIS funktionärsträff den 5–6 oktober i Linkö-

ping diskuterades utbildningsfrågor, fadderverksam-

heten, Disgen, Disbyt och den nya appen. Nästan 

hela vår styrelse deltog och vi fick många bra tips. 

Lokalt hade vi vårt höstmöte 24 november i Cul-

turen. Vi fastställde resultat- och balansräk-

ning. Håkan Henriksson från Arkivcentrum i Örebro 

höll ett intressant föredrag med temat ”Läcka kom-

mer på farkosten – när Riksarkivet höll på att gå un-

der i Hjälmaren". 

I år firar vi DIS 40-årsjubilem och detta kommer 

att uppmärksammas på årsmötet den 7-8 mars 2020 

i Linköping. 

Deltagare från styrelsen kommer under våren att 

besöka hembygdsföreningar. Vi kommer att starta 

med orter i Dalarna. Vi tänker visa vårt utmärkta 

program Disgen och tala om hur vi arbetar.  

Vi behöver bli fler som vill vara med att prata för 

DIS-Bergslagen och jag hoppas att ni vill meddela ert 

intresse till någon av oss i styrelsen. 

Jag önskar er alla ett framgångsrikt Släktforsk-

ningsår 2020!! 

 

 

Håkan Henriksson från Arkivcentrum i Örebro 

berättar om vad som hände då Riksarkivet flyt-

tade från Stockholm till Örebro 
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Påminnelse om vår dödlighet 

av Gun Utterström 

Påminnelse om vår dödlighet 

När vi nyligen firade Allhelgonahelgen fick vi en 

påminnelse om att ingen av oss lever i evighet i detta 

livet. Som ivrig släktforskare kan du då börja fundera 

över vad som skall hända med ditt forskarmaterial 

när du själv inte kan ta hand om det.  

Vem ska få tillgång till det och hur ska det gå till? 

Barn, barnbarn och andra nära är intresserade men 

har kanske inte tid just nu att engagera sig.  

Vad är DIS Arkiv? 

Föreningen DIS har en funktion som heter DIS Ar-

kiv. Där kan du deponera ditt släktforskarmaterial så 

att det finns tillgängligt nu och i framtiden. Du be-

stämmer själv vilka som får tillgång till materialet 

genom ett avtal med DIS. Om du använder dig av 

DIS Arkiv går din släktforskning inte förlorad. 

Hur går det till? 

Om Du vill deponera ditt material i DIS Arkiv ska 

du skicka in en säkerhetskopia som är gjord i pro-

grammet Disgen. De medlemmar som inte använder 

Disgen utan har ett annat släktforskningsprogram 

kan också använda sig av DIS Arkiv. De skickar i stäl-

let in en export i Gedcom-format. 

Är inte materialet för omfattande går det bra att 

skicka in det som bilaga till e-post. Om det innehåller 

många bilder eller kartor kan det i stället vara lämp-

ligt att spara det på ett USB-minne eller en skiva och 

skicka in i stället. 

Det som skickas in måste vara i dataformat. DIS 

Arkiv kan inte ta emot material i pappersformat. 

När materialet är inskickat kommer det efter några 

veckor ett avtal. I det avtalet anger du villkoren för 

vilka som ska få disponera materialet. Avtalet skickas 

tillbaka till DIS Arkiv efter signering. 

Disbyt eller DIS Arkiv? 

I Föreningen DIS finns också funktionen Disbyt. 

Vad är det för skillnad mellan Disbyt och DIS Arkiv? 

Disbyt är databasen dit du skickar in ditt material för 

komma i kontakt med andra forskare som forskar på 

samma personer. DIS Arkiv är en ren arkiverings-

tjänst för att bevara din släktforskning till eftervärl-

den. 

Släktforskartestamente 

Du kan också skriva ett släktforskartestamente för 

att hjälpa anhöriga att veta hur du vill att de ska göra 

med din släktforskning när det blir så dags. Lägg det 

bland dina andra viktiga papper hemma tillsammans 

med en säkerhetskopia från ditt släkt-

forskningsprogram. 

DIS har skapat en mall som kan beställas från DIS 

eller laddas ner som pdf-fil från hemsidan. Klicka på 

Verktyg och sedan på DIS Arkiv i vänsterspalten på 

hemsidan dis.se. 

Testamentet kan kompletteras med DIS Arkivs Av-

tal för släktforskarmaterial. 

Kontaktuppgifter: 

Postadress: 

DIS Arkiv 

c/o Bo Kleve 

Solhaga 7 

582 46 Linköping 

E-post: 

dis_arkiv@dis.se 

Telefon: 

Elisabeth Leek, 0140–21225 

Gravkors vid Värmskogs kyrka i Värmland 

Foto: Gun Utterström 
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DISPOS—Genväg till primära källor inom  

släktforskningsområdet 

av Håkan Johansson 

Nya Dispos skall kunna användas även av  icke med-

lemmar, men i begränsad omfattning, som reklam för 

ett verktyg de kan få som medlem. Arkiv Digital gör 

reklam genom att låta två församlingar vara öppna för 

icke betalande. Dessa två församlingar är öppna i nya 

Dispos för gäster att klicka på och komma till aktuell 

kyrkboksvolym hos Riksarkivet eller Arkiv Digital. 

Testversion av nya Dispos finns under adressen 

’hjohan.nu’. Läs också den beskrivning som finns på 

DIS-Bergslagens hemsida. Logga in som medlem eller 

gäst. Nu kan man se församlingar vartefter man skriver 

i församlingsfältet. När man valt församling visas för-

samlingsuppgifter (Sveriges församlingar genom tider-

na, se Skatteverkets hemsida) och man får övriga till-

gängliga uppgifter såsom kyrkboksvolymer, eventuellt 

indexerade orter och länkar till aktuella kartor. 

Man kan komplettera med årtal för att begränsa voly-

mer och orter. 

Det går att enbart söka på ort utan att först välja 

församling, men hur skall man presentera resultatet 

då många varianter finns som önskemål? 

Det finns problem med material från Riksarkivet, 

Arkiv Digital och Ancestry, då de inte alltid matchar 

varandra. Många volymer hos Ancestry saknar vo-

lymsbeteckningar. Omsigneringar av volymsbeteck-

ningar under åren medför omatchade volymer mel-

lan alla tre leverantörerna. Dessa omsigneringar på-

går fortfarande hos landsarkiven. Kyrkoarkiven flytt-

tas ibland mellan landsarkiven. Namnändringar av 

kyrkoarkiven sker också. Ancestrys indexerade orter 

(GIDX-projektet) innehåller inte alltid sidhänvisning 

(fotad innan paginering gjorts), men med sidhänvis-

ning kan vi adressera sidan direkt i volym hos Arkiv 

Digital, men inte hos Riksarkivet. 

Aktuella länkar: 

www.dis-bergslagen.se 

www.dis.se 
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Kniven i Delsbo 

av Gerd Svensson 

Den här berättelsen handlar om en man som var en 

av Hälsinglands värsta brottslingar i slutet av 1800-

talet. Han har hängt med i mitt liv ända sedan jag var 

barn. För mig var Hälsingland något väldigt bra och 

kärt. Alla somrar bodde jag hos min morföräldrar i 

Forsa, som ligger 2 mil från Hudiksvall. Jag har alltid 

sagt att jag kommer från Hälsingland, men blev både 

ledsen och förskräckt när så många sa ”oj då, då får 

man akta sig för kniven sitter löst där”. När jag blev 

vuxen fick jag veta att det var en man som kallades 

Kniven och hade haft en liga i Delsbo. 

När jag började forska om min hälsingesläkt fick 

man skicka efter filmrullar från Gävle och det var 

omständligt och tidskrävande. Men det fanns en gen-

väg just för vissa församlingar i Hälsingland och 

Gästrikland. Arkivforskare K J Nilsson hade gjort 

släktböcker som heter Min Släkt och som kan lånas 

på biblioteket i Gävle. Där skall alla finnas angivna 

som bott i församlingen. Jag lånade hem boken för 

Delsbo och Bjuråker där min mormors släkt borde 

finnas. Då jag satt och bläddrade i boken fick jag se 

en notering om Carl Erik Moberg född 1858. Någon 

hade skrivit ”han rodde när Kniven dränkte Sköld”. 

Så förskräckligt! Jag bläddrade vidare och hittade 

Anna Sköld född 1849 och funnen död vid sjön Lång-

en 1890. Där hade någon noterat ”Knivens verk”. Nu 

var jag bara tvungen att hitta Kniven, och också han 

hittades i Delsbo-boken. 

 

 

 

 

Vem var då denne man? Han föddes 1854-07-27 i 

Bjuråker och hette Per Mathias. Modern var Margta 

Ersdotter född 1815 i Bjuråker. Någon fader angavs 

inte. Modern gifte sig då Per Mathias var 12 år med 

Johan Olofsson, men äktenskapet varade bara tre 

veckor eftersom maken dog.  

Per Mathias gifte sig med Gertrud Johansdotter 

och de fick sju barn. På den tiden hustrun levde var 

han både nykter och skötsam, men efter hennes död 

1887 kom han i dåligt sällskap. Han började med 

lönkrögeri och var huvudman för en liga som ägnade 

sig åt mordbrand, tjuveri och mord. Detta trots att 

han en kort tid var länsman i Delsbo. För 50 riksda-

ler kunde Kniven åta sig att kapa livet av vem som 

helst. Om mordet på Anna Sköld berättas att hon 

varit hans ”fästekvinna”, men han hade tröttnat på 

henne. Han lurade ut henne i en båt och såg till att 

hon drack sprit så hon blev redlös. Sedan dränkte 

han henne. Om Moberg, som rodde, var delaktig i 

mordet framgår inte. Kniven blev gripen, anklagad 

för 32 brott. Han erkände 22 och blev dömd till livs-

tids fängelse för tre mord och stöld m.m. 

Kniven blev frigiven 1917 efter 25 år och återvände 

till Delsbo. I församlingsboken skrevs han som 

”livstidsfången”. En kort tid arbetade han i Ljusdal. 

En sak som förvånat mig är att han tog ut lysning 

med en kvinna som var 37 år yngre än han. Något 

bröllop blev det aldrig. Kniven dog i Delsbo 1921-11-

06 av bröstkatarr. Han blev 67 år gammal. 

Jag har försökt hitta varför han hette Kniv, som är 

ett soldatnamn i Bjuråker. Enligt några uppgifter 

skulle namnet komma från styvfadern Johan Olofs-

son, men jag tror att namnet kommer från mamman 

eller mormoderns släkt. Jag har redan lagt ner 

många timmar på detta och kommer att fortsätta leta 

tills jag får en förklaring till namnet. 
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Av en ren tillfällighet träffade jag på en notering i en 

husförhörslängd (se bild) från Lycksele AI:6 sidan 123 

som gäller en Stina Catarina Larsdotter. Jag fick en 

uppfattning att det gällde någon form av lotteri och ef-

tersom jag inte tidigare hört om lotteri vid denna tid 

blev jag nyfiken. 

 

 

Jag försökte tyda noteringen men fastnade på tredje 

ordet, men det finns många som är duktiga på att läsa 

gamla texter så jag fick hjälp att tyda ordet till 

”flicklistan”. 

Tolkade nu noteringen som: ”Anmäld å flicklistan 

1814 och vunnit wid 705 dragningen på 3dje lottdrag-

ningen nummer 26, bekommit vinsten den 28/6 1816”. 

Något liknande borde det vara även om det kanske inte 

är helt korrekt tolkat. 

Nu kom nästa problem: Vad var flicklistan för något 

och vad hade den med lotteri att göra? Började nu söka 

(googla) och det visade sig finnas en hel del om lotteri i 

gamla tider och även om flicklistan. Vad skulle man 

göra utan internet? 

Kungliga Nummerlotteriet var ett svenskt statslotteri 

som verkade 1771-1841. Spelarna fick satsa på ett, två, 

tre eller fyra nummer från 1 till 90 som skulle finnas 

bland de fem dragna numren. Vinsterna uppgick till 15, 

270, 5200 och 64000 gånger insatsen beroende på hur 

många av de dragna numren man lyckades pricka in. 

Av lotteriets vinst avsattes ett belopp som vid varje 

dragning tilldelades som brudgåva till ”fem av allmo-

gens ogifta döttrar i åldern 15 till 24 år”. Till detta sam-

lades in förslag från Landshövdingarna på lämpliga 

Flicklistan—ett lotteri för nygifta 

av Orvar Asplund 

flickor, flickorna skulle ha en fläckfri vandel och vara 

fattiga. De utvalda fördes in i en liggare och ur denna 

”flicklista” drogs 5 namn vid varje dragning.  Flickorna 

fick sin vinst så snart de ”Trädt i giftomål”. Vinsten 

bestod av pengar, hur mycket är oklart men summor 

mellan 100 och 500 Riksdaler nämns. Detta skulle 

enligt kungen uppmuntra till giftermål och ökande 

folkmängd. 

Nu åter till Stina Catarina Larsdotter. Hon föddes 

1794 i Degerfors (Vindelns) församling i byn Hjuken. 

Föräldrar var Catarina Mårtensdotter och Bonden 

Lars Persson Lång. Familjen flyttad omkring 1802-

1803 till byn Ruskträsk i Lycksele församling. 

Där träffade Stina Catarina bonden Fredrik Hansson 

från Stensele och det blev giftermål den 4 feb 1816. De 

bosatte sig först i Bastuträsk men flyttade senare till 

Gubbträsk. Paret fick under tiden 1817-1834 12 barn, 

sju pojkar och 5 flickor. 

Om man tänker på kungens uttalande kan man väl 

hålla med om att Stina Catarina föll inom ramarna 

som kungen satt upp och väl förtjänade vinsten. 

Källa: Wikipedia 
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Det innebär att du som medlem i DIS kan ringa 

eller mejla en supportfadder och få kostnadsfri hjälp 

med frågor som rör DIS produkter och hur du hante-

rar din dator för att använda dessa produkter. 

Det finns faddrar för olika släktforskarprogram: 

Disgen, MinSläkt, Apple/Mac Reunion, Linus, Hol-

ger samt kartor. De flesta faddrarna (mer än 40 per-

soner) finns för programmet Disgen och är placerade 

runtom i Sverige. För att faddrarna ska belastas nå-

gorlunda jämt så är det bra att kontakta den som är 

närmast geografiskt, även om det finns möjlighet att 

kontakta den man vill. Alla faddrar finns listade i 

Diskulogen och på hemsidan dis.se. 

Även om faddrarna kan lösa de flesta frågorna kan 

det ibland dyka upp svåra problem där faddrarna 

sinsemellan kanske kan lösa problemet. Upptäcks 

något programfel i Disgen kan det rapporteras till ett 

felrapporteringssystem, där programmerare kan ta 

del av problemet och ändra i programmet. Rättning-

en kommer då i en kommande programuppdatering. 

Även förbättringsförslag kan vidarebefordras av 

faddrarna. 

När en användare kommunicerar med faddern 

uppstår ofta problem med hur man uttrycker sig för 

att beskriva felen. Det är svårt att förstå vad en an-

vändare egentligen menar. Det är därför viktigt att 

försöka göra en detaljerad beskrivning av problemet. 

Som användare av Disgen bör du ange vilken vers-

ion av programmet du använder, t ex Disgen 2019.1, 

när felet uppkom, vad du exakt gjorde innan det blev 

fel. 

Faddrarna kan också ge råd vid installation, upp-

gradering av programmet, säkerhetskopiering, an-

vändning av speciella funktioner i programmet. För 

hjälp att använda kartfunktionen finns specialfadd-

rar. 

Mycket hjälp kan användaren själv få genom att 

använda hjälpmenyn. Det finns en mycket omfat-

tande handledning på DIS hemsida. Dit kommer 

man med Disgens Hjälp, Disgen handledning. An-

vänd sökning för att hitta rätt artikel. Handledningen 

på webbplatsen är alltid aktuell med senaste uppda-

teringarna. 

För en mer handgriplig hjälp kan fjärrkoppling av 

användarens och fadderns datorer göras. Då kan fad-

dern se användarens skärm på sin egen och förstå 

DIS har en unik supportverksamhet 

av Jan Wallin, DIS-fadder 

problemet och även köra användarens dator. Vi har 

använt ett program TeamViewer som tidigare funge-

rat bra men som på senare tid börjat blockera oss ide-

ellt arbetande faddrar för att vi misstänks vara kom-

mersiella användare.  

Därför rekommenderar vi att använda Microsofts 

eget fjärrkopplingsprogram: Snabbhjälp. 

Programmet finns i Windows 10 och hittas under 

programmappen Tillbehör i Windows. Dra ut och 

släpp programikonen i aktivitetsfältet så är det lätt 

åtkomligt när det behövs. Det kan se ut så här: 

   

Faddern, som kallas assistenten, startar sin Snabb-

hjälp och skapar först ett konto hos Microsoft. Vid 

senare användning så väljer assistenten Hjälp någon 

annan, och loggar in sig, väljer Personligt konto. Då 

visas en säkerhetskod med sex siffror, välj Ge in-

struktioner. 

Användaren startar sin Snabbhjälp, ringer upp sin 

fadder. I Snabbhjälp väljer användaren att Få hjälp, 

matar in koden som denne får på telefon från assi-

stenten och trycker på Dela skärm, 

Assistenten väljer Tar full kontroll, tryck Fortsätt,  

Användaren väljer Tillåt. Därefter sker uppkopp-

lingen så att assistenten ser användarens skärm och 

kan med mus och tangentbord styra användarens 

dator. 

När hjälpen är genomförd avslutar användaren ge-

nom att stänga Snabbhjälp med att trycka x i Snabb-

hjälps fönster, Stäng Snabbhjälp öppnas, tryck sedan 

Stäng. Assistenten stänger därefter sin Snabbhjälp. 

Det är viktigt att användaren först aktivt tar del av 

nedkopplingen så denne känner att assistenten inte 

kan fortsätta att köra obehörigt. 

Användaren kan givetvis ta assistentens roll och 

hjälpa andra. 

Läs mer om att Använda Fjärrhjälp och låta någon 

annan åtgärda datorn - https://

support.microsoft.com/sv-se/help/4026516/

windows-use-remote-assistance-to-let-someone-fix-

your-pc 
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Medlemsträffar i Västerås 

Våren 2020 

Västerås—Ny lokal för våra medlemsträffar 

Medlemsträffarna i vår kommer att äga rum i lokaler som disponeras av Studieförbundet Vuxenskolan  på Lys-

gränd 1 (se kartan ovan).  

Entrén ligger vid pilen och det finns gott om parkeringar märkta med Studieförbundet Vuxenskolan, några gäst-

parkeringar samt även parkeringar som tillhör gymnasiet. 

Tiden är tisdagar jämna veckor kl 17-20. 

Vi har ett antal datorer med olika abonnemang samt andra hjälpmedel, t.ex. släktforskningsskivor. 

Ta gärna med din egen dator om du vill ha hjälp med ditt material. Det kan gälla problem med Disgen och/eller 

installation av nyare versioner av Disgen. 

 

 

Aktuella datum under 

våren: 

21 januari 

4 februari 

18 februari 

3 mars 

17 mars 

31 mars 

21 april (OBS! udda 

vecka) 



 

10 

Nya medlemmar 

sedan föregående nummer 

 

Centralort Antal DIS-

Bergslagen 

Antal  

endast 

DIS 

Västerås 355 85 

Örebro län utom Karlskoga 274 217 

Dalarnas län 194 184 

Värmlands län 140 275 

Eskilstuna 118 156 

KAK 103 43 

Karlskoga, Kristinehamn, 

Filipstad 

60 80 

Uppsala 42 0 

Sala 36 20 

Fagersta 21 9 

Enköping 22 0 

Katrineholm 9 0 

Övriga regioner 108 0 

Utlandet 4 0 

SUMMA 1  486 1 068 

Totalt antal medlemmar 2 554  

Familjemedlemmar i DIS-B 28 6 

Medlemsstatistik 

2019-12-31 

 Antal Andel % 

Kvinnor 560 37,7  % 

Män 926 62,3  % 

Summa 1 486 100,0 % 

Könsfördelning 

DIS-Bergslagen 

Medl nr Namn Postadress 

14864 Sven Haglöf Falun 

49610 Eva Johansson Västerås 

57182 Bia Sigge Örsundsbro 

58407 Roger Andersson Töcksfors 

58442 Jan Hessel Rättvik 

58457 Jens Magnusson Västerfärnebo 

58460 Margaretha Ödjar Karlstad 

58470 Christer Nordh Nora 

58471 Susanne Zeijlon Ärla 

58479 Svein-Erik Moe Öxning Mosjön, Norge 

58491 Gunnar Sjöberg Eskilstuna 

58527 Rigmor Ensson Charlottenberg 

58531 Martin Norbäck Olivers Skattkärr 

58546 Ulf Eriksson Vintrosa 

58552 Kerstin Lindroos Eskilstuna 

58555 Kenneth Larsson Säffle 

58581 Lena Eklund Västerås 

58585 Ulrika Prammefors Torsby 

58587 Kjell Vallin Falun 

58613 Torsten Hansson Borlänge 

58638 Sten Rudman Borlänge 

58646 Jarl Stiernstedt Karlstad 

58652 Karl Gustaf Liljeberg Karlstad 

58658 Pelle Svedberg Örebro 

58669 Anne Ristijärvi Borlänge 

58692 Kenneth Norin Falun 

58698 Ronnie Frödin Västerås 

58706 Anders Runström Falun 

58712 Maria Lindgren Filipstad 

58715 Lennart Thegel Västerås 

58718 Eva Ingelsson Eskilstuna 

58747 Åke Svensson Vedevåg 

58750 Margareta Sundström Falun 

58755 Bengt-Åke Permats Dala-Floda 

58784 Niklas Norén Kolsva 

58794 Madelaine Jansson Örebro 

58801 Lars Anteskog Falun 

Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna till vår 

förening. 
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Tematräffar 

Eventuella tematräffar i vårt område  (som inte redan finns i tidningen) kommer att finnas på vår hemsida 

www.dis-bergslagen.se 

Kom ihåg adressändring samt ändring av mailadress! 

Efter varje utskick av Disponibelt kommer ett antal exemplar i retur med adressaten okänd. 

Samma sak händer vid mailutskicken. Ett antal kommer tillbaka som ”mailstuds”, vilket betyder att mailadressen är 

felaktig. 

V.v. gå in på DIS hemsida och kontrollera att dina uppgifter är korrekta. 

https://www.dis.se . Därefter väljer du Bli medlem: Längst ner på sidan finns Självservice 

Örebro: 

Nybörjarkurs i släktforskarprogrammet Disgen 2019.2 

Onsdagar kl 14.00—16.30 

Start: 4 mars 2020 

Antal träffar: 5 

Datum: 4 mars, 11 mars, 18 mars, 25 mars, 1 april 

Plats: Örebro Släktforskare, Västra Nobelgatan 24 

Deltagaravgift: 500 kronor +  kurskompendium 295 kronor + frakt 

Krav: Viss datorvana med Windows 10 

Intresseanmälan till kursledare Jan Wallin, telefon 019-18 38 30 eller e-post jan.wallin.orebro@telia.com 

Släktforskningens dag 

Lördagen den 18 januari 2020 kl 10-14 

Årets tema är ”Officerare och soldater” 
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Med bil 

Om du kommer på E18: Ta avfart vid Emausmotet 

mot centrum. Kör mot centrum och ta vänster i ron-

dellen Kopparbergsvägen/Östra Ringvägen. Fortsätt 

100 meter på Östra Ringvägen – CuLTUREN ligger 

nu på din vänstra sida. 

Parkering 

Parkering finns i anslutning till huset. Skulle dessa 

vara upptagna finns fler inom gångavstånd. Den 

första halvtimmen är gratis om man trycker på den 

gröna knappen på parkeringsautomaten. Därefter 

betalar man enligt taxa som finns angivet på parke-

ringsautomaterna. 

Med buss 

Buss nummer 6 och 21 stannar vid hållplatsen 

Kopparlunden precis utanför CuLTUREN. 

DIS-Bergslagens årsmöte 

Söndagen den 8 mars 2020 kl. 15.00  

Culturen, Sintervägen 6, Västerås 

Det är enkelt att hitta till oss: Enligt § 6 i föreningens stadgar ska vid årsmöte föl-

jande punkter behandlas: 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

2. Val av två personer, tillika rösträknare, att 

jämte ordförande justera protokollet 

3. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning 

4. Fastställande av föredragningslista 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut 

och ekonomisk redovisning 

6. Revisorns berättelse 

7. Fastställande av resultat– och balansräkning 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Fråga om antalet styrelseledamöter och sup-

pleanter 

10. Val av ordförande 

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

12. Övriga val som styrelsen föreslår 

13. Fråga om valberedning 

14. Framställningar från styrelsen och behandling 

av motioner från medlemmarna 

15. Förslag till verksamhetsplan och budget för 

kommande år 

16. Övriga frågor att bereda av styrelsen 

 

Stadgar och verksamhetsberättelse kommer att fin-

nas på vår hemsida. 

 

Efter mötet har vi bjudit in Peter Niwong från Sveri-

ges Släktforskarförbund som kommer att berätta om 

DNA-tekniken i släktforskningen. 


