Verksamhetsberättelse 2016
för DIS-Bergslagen
Regionförening i DIS (Föreningen för datorhjälp i släktforskningen)
Föreningens tjugoandra verksamhetsår

DIS-Bergslagens årsmöte
Söndagen den 19 mars 2017 kl. 15.00

Plats: Culturen, Sintervägen 6, Västerås
Enligt § 6 i föreningens stadgar ska vid årsmöte följande 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

Revisorernas berättelse

7

Fastställande av resultat– och balansräkning

8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9

Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter

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 beredas av styrelsen
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Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Suppleanter

Vakant
Gerd Svensson
Elsmarie Strömberg
Orvar Asplund
Håkan Johansson
Gun Utterström
Jan Wallin
Åke Dahlqvist
Brage Lundström

Västerås
Västerås
Västerås
Västerås
Västerås
Örebro
Köping
Västerås

Håkan Johansson
Kerstin Malm

Västerås
Örebro

Disbytombud

Redaktör/Webbansvarig
Elsmarie Strömberg

Västerås

Orts– och regionansvariga
Brage Lundström
Jan Wallin
Åke Dahlqvist
K Ramström/Karl-Åke Haglund
Gun Utterström
Bengt Hammarström
Bengt Salander
Göran Thomasson
Vakant
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Västerås
Örebro
KAK-regionen
Fagersta
Sala
Karlskoga
Karlstad/Kristinehamn
Södermanland
Dalarna

Styrelsesammanträden
Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft 7 protokollförda sammanträden. Dessa har hållits i
ABFs lokaler i Culturen Västerås.

Årsmöte och höstmöte (halvårsmöte)
Årsmötet hölls söndagen den 13 mars 2016 i Culturen Västerås med deltagande av 21 medlemmar.
Vid årsmötet godkändes verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen. Utöver
stadgeenliga val fastställdes föreningens verksamhetsplan.
Efter årsmötet hade Susanne Lévar från Västmanlands Läns museum bjudits in för att berätta om
Kultur Västmanland, en portal på nätet.
Halvårsmötet (höstmötet) hölls söndagen den 20 november 2016 i Culturen Västerås med deltagande av 35 medlemmar. Vid höstmötet godkändes styrelsens förslag till budget för 2017 samt
fastställdes medlemsavgiften med oförändrat belopp 50 kr/år för 2017 samt ändring till 60 kr/år
från 2018.
Efter höstmötet höll Niklas Hertzman en intressant föreläsning om Arkiv Digital (hur man startade, vad som finns idag och vad som kommer framöver).

Tematräffar
I Västerås och i Örebro har DIS-Bergslagen organiserat tematräffar. På andra orter i vårt verksamhetsområde har vi medverkat vid träffar i olika ämnen. Några av dessa är Köping, Fagersta, Karlstad, Eskilstuna, Avesta och Falun.
Vid dessa sammankomster uppskattar vi att ett par hundra personer informerats om vår verksamhet.

Föreningens hemsida
På hemsidan har medlemmar och andra nåtts av information om möten, handledningar och köp av
vårt studiematerial. Hemsidan uppdateras kontinuerligt.
Hemsidans adress är www.dis-bergslagen.se
Epost-adress är styrelsen@dis-bergslagen.se

Studiematerial i Disgen
Gun Utterström och Göran Thomasson har skrivit en ny kursbok (grundkurs) för Disgen 2016.
DIS-Bergslagen innehar upphovsrätten till kursmaterialet men har överlåtit till DIS att marknadsföra, trycka, försälja och distribuera kursboken.
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Bergslagssamverkan
Här träffas släktforskarföreningar i Bergslagen för att diskutera gemensamma angelägenheter.
Bergslagssamverkans hemsida är www.genealogi.se/bergslagen

Disponibelt
Vår medlemstidning Disponibelt har under året utkommit med två nummer. Styrelsen har fortsatt
ambition att utkomma med tidningen två gånger per år.

Släktforskningens dag
Representanter för DIS-Bergslagen medverkar vid Släktforskningens dag, som är ett årligt arrangemang tredje lördagen i mars för att sprida kunskap och intresse för släktforskning. Årets tema var
”Släktforska med DNA”.

Arkivens dag
Årligen arrangeras andra lördagen i november Arkivens dag i Sverige där såväl enskilda som kommunala arkiv deltar.
Årets tema var ”Välkommen hem”. De arkiv som DIS-Bergslagen arbetar med är främst Arkiv
Västmanland, Arkivcentrum i Örebro och Värmlandsarkiv.

Verksamhetsplan
Den inför varje årsmöte omarbetade och vid mötet antagna verksamhetsplanen har legat till grund
för styrelsens planering. Viktiga punkter är att bredda den geografiska representationen i styrelsen,
vilket vi inte lyckats med ännu. Vi vill också öka deltagande vid möten och andra aktiviteter på
flera orter än de vanliga.

DIS årsmöte
DIS årsmöte ägde rum den 12 mars på Hotell Höga Kusten, Kramfors.

Representation
Vid DIS funktionärsträff i Linköping 1-2 oktober deltog Gun Utterström och Göran Thomasson i
diskussionerna om Dis utbildningsmaterial samt Håkan Johansson och Kerstin Malm i Disbytprogrammet. Dessutom deltog faddrarna i egna aktiviteter.
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Medlemsträffar och lokalvärdar
I Västerås har vi haft bemannat öppethållande varannan onsdag i ABFs lokaler i Culturen.
I Örebro har släktforskarklubbens lokal haft stor verksamhet. DIS-Bergslagen bidrar med ekonomiskt stöd till hyran.

Kurser/Utbildning
I samarbete med olika studieförbund har olika kurser i släktforskning hållits.

Medlemmar
Medlemsantalet har under året minskat från 1651 till 1576, se separat statistik.

Ekonomi
Föreningens ekonomi redovisas separat.

Slutord
DIS har cirka 24 000 medlemmar, varav 2884 finns i vårt verksamhetsområde. Cirka hälften av de
som bor inom vårt verksamhetsområde är med i vår förening.
Styrelsearbetet präglas av ett gott samarbete och en ambition att försöka uppnå de målsättningar
som uttrycks i verksamhetsplanen.
Med detta tackar styrelsen för förtroendet att leda föreningen och ställer vi våra platser till årsmötets förfogande.

Västerås 2017-03-01

Gerd Svensson

Elsmarie Strömberg

Gun Utterström

Jan Wallin

Håkan Johansson

Orvar Asplund,

Åke Dahlqvist

Brage Lundström
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Medlemsstatistik december 2016

Centralort

Medlemmar
DIS-Bergslagen

Medlemmar
enbart DIS

DISBergslagens
andel

DISBergslagen
förändring 1)

Västerås

388

109

78,1%

-6

2)

276

274

50,2%

-2

Dalarnas län

195

221

46,9%

-1

Värmlands län

132

328

28,7%

-2

KAK

125

44

74,0%

+0

Eskilstuna

112

200

35,9%

-5

Karlskoga

63

98

39,1%

+0

Uppsala

48

0

Sala

38

24

61,3%

+0

Fagersta

29

10

74,4%

+0

Enköping

26

0

+0

Katrineholm

15

0

-1

126

0

+1

Utlandet

3

0

+0

Okänd adress

0

0

Summa

1 576

1 308

54,6%

-16

Medlemstotal

2 884

10

75,0%

+1

Örebro

Övriga regioner

Familjemedlemmar i DISBergslagen

1)

sedan nov 2016

2)

Örebro omfattar hela Örebro län utom Karlskoga

30
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+0

Verksamhetsplan för 2017
(den del som specifikt berör DIS-Bergslagen)
2. DIS-Bergslagen
DIS-Bergslagen är en regionförening till DIS och har därmed ett likartat syfte.
1.

Vår uppgift är att utveckla verksamheten regionalt och lokalt.

2.

Vårt verksamhetsområde bestäms av i vilken omfattning det finns eller kommer att finnas
regionala föreningar för att uppnå DIS policy. För närvarande är det huvudsakliga verksamhetsområdet Västmanlands, Örebro, Dalarnas och Värmlands län samt västra delen av
Södermanlands län och västra delen av Uppsala län.

3.

Vi har ambitionen att ha kontaktpersoner från DIS-Bergslagen på alla större orter som ingår
i vårt verksamhetsområde.

4.

Så långt det är möjligt skall styrelsen ha ledamöter eller adjungerade till styrelsen från alla
län eller regioner, som ingår i vårt verksamhetsområde.

5.

Vi har ambitionen att i samverkan med släktforskarklubbar, hembygdsföreningar och studieförbund genomföra och delta vid möten, kurser och studiecirklar för att sprida kunskap i
användandet av datorer i släkt- och bygdeforskning.

6.

Vår ambition, i takt med att släktforskning över internet (Arkiv Digital, SVAR med flera)
blivit möjligt, är att bidra till användningen av dessa genom utbildning och tematräffar.

7.

Vi ska i egen lokal, eller i samarbete med andra, skapa förutsättningar för flera medlemmar
att forska på såväl dag- som kvällstid.

8.

Vi anordnar medlems- och tematräffar om dataprogram, databaser, kopiering och lagring av
fotografier, kartor och dokument m.m., allt i syfte att utveckla medlemmar och forskare i
databaserade applikationer.

9.

Vi vill i samarbete med arkiv, bibliotek och museer (ABM) arbeta att tillgängliggöra och
sprida kunskap om vårt gemensamma kulturarv.

10.

Vi skall aktivt delta i olika samverkansorgan som Bergslagssamverkan, Bergslagsrötter etc.

3. DIS-Bergslagens utåtriktade verksamhet
1.

Vår utåtriktade information skall ske genom egen hemsida på internet och den egna medlemstidningen Disponibelt. Med hjälp av dessa två media skall möten, träffar och olika
aktiviteter annonseras. Där skall även tips, handledningar, lathundar m.m. som underlättar
för medlemmar att använda DIS eget program Disgen publiceras. Vi vill även utveckla informationen med hjälp av QR-code.
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2.

Vi har ambitionen att varje säsong (höst och vår) genomföra träffar i samarbete med de
flesta av släktforskarföreningarna inom verksamhetsområdet.

3.

Vi skall under 2017 fortsätta att genomföra tematräffar/möten på orter där det finns flest
medlemmar som Västerås/Sala, KAK (Köping/Arboga/Kungsör), Örebro, Eskilstuna,
Avesta, Ludvika, Karlskoga, Falun/Borlänge och Karlstad.

4.

Vår ambition är att öka medlemsantalet med 10 % per år.

5.

Vår ambition är att ha egen lokal eller lokal i samarbete med släktforskarklubb i de län där
minst 50 % av DIS medlemmar även är medlemmar i DIS-Bergslagen. Lokalen bör finnas i
länets centralort och bör vara bemannad och tillgänglig minst två eftermiddagar och/eller
kvällar i månaden.
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