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Dis-Bergslagens årsmöte 

Söndagen den 18 april 2021 

Plats: Digitalt möte via Zoom 

 

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 Lars-Göran Nilsson Västerås 

Kassör Kerstin Fallbrink Västerås 

Sekreterare Elsmarie Strömberg Västerås 

Ledamöter Orvar Asplund Västerås 

 Håkan Johansson  Västerås 

 Christer Majtorp Västerås 

 Jan Wallin Örebro 

Suppleanter Gerd Svensson Västerås 

 Bengt Salander Arboga 

 Nicklas Vulcan Uppsala 

 

Disbytombud 

 Håkan Johansson Västerås 

 Kerstin Malm Örebro 

 

Kartansvarig 

 Christer Majtorp Västerås 

 

Utbildningsansvarig 

 Vakant 

 

DNA-ansvarig 

 Åke Sjödin Västerås 

 

Webbansvarig 

 Håkan Johansson   Västerås 

 

Redaktör/Hemsidan 

 Elsmarie Strömberg Västerås 

 

Faddrar 

 Bengt Hammarström (PC) Karlskoga 

 Jan Wallin (PC)   Örebro 

 Sven Olby (MAC)   Västerås 

 

Orts– och regionansvariga 

 Lars-Göran Nilsson Västerås 

 Jan Wallin Örebro 

 Peder Vikström KAK-regionen 

 Gun Utterström   Sala 

 Bengt Hammarström Karlskoga 

 Bengt Salander Värmland  

 Nicklas Vulcan Uppsala 
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Styrelsesammanträden 

Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden (inkl. konstituerande möte) mellan årsmötena, alla har 

skett digitalt via Zoom. 

 

Årsmöte och höstmöte (halvårsmöte) 

Årsmötet hölls digitalt via Zoom söndagen den 18 april 2021 med deltagande av 21 medlemmar. Vid årsmö-

tet godkändes verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen. Utöver stadgeenliga val fast-

ställdes föreningens verksamhetsplan. 

Halvårsmötet (höstmötet) hölls digitalt via Zoom söndagen den 21 november 2021 med deltagande av 23 

medlemmar. Vid höstmötet godkändes styrelsens förslag till budget för 2022 samt fastställdes medlemsav-

giften till 60 kr/år (oförändrad). 

Efter höstmötet berättade Håkan Johansson om nya Disbyt. 

 

Tematräffar 

På grund av Corona-pandemin har inga tematräffar ägt rum under året. 

 

Föreningens hemsida 

På hemsidan har medlemmar och andra nåtts av information om möten, handledningar och studiematerial. 

Hemsidan uppdateras kontinuerligt. 

Hemsidans adress är www.dis-bergslagen.se 

Epost-adress är styrelsen@dis-bergslagen.se 

 

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 2021-01-16 (inställt) 

Årets tema var ”Samhällets skuggsidor i arkivens ljus”. 

 

Släktforskardagarna 2021-09-11-12 

Årets släktforskardagar skulle ha ägt rum i Göteborg men på grund av pandemin genomfördes dessa digi-

talt. Årets tema var ”Bygga broar”. 

 

Arkivens dag  2021-11-13 (inställt) 

Årets tema var ”Röster i arbetslivet”. 

 

Verksamhetsplan 

Den inför varje årsmöte omarbetade och vid mötet antagna verksamhetsplanen har legat till grund för  

styrelsens planering.  

 

DIS årsmöte 

DIS årsmöte genomördes digitalt 2021-03-13. 

 

Representation 

DIS funktionärsträff i Linköping ägde rum digitalt via Zoom 2021-10-02—03. Från föreningen deltog Jan 

Wallin, Håkan Johansson och Christer Majtorp. 

 

 

http://www.dis-bergslagen.se
mailto:styrelsen@dis-bergslagen.se
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Medlemsträffar 

I Västerås skulle vi ha haft bemannat öppethållande varannan vecka i Studieförbundet Vuxenskolans loka-

ler. Vi återupptog träffarna i november och december (4 träffar). 

I Örebro har Dis-Bergslagen i samarbete med Örebro släktforskare haft begränsad verksamhet på Västra 

Nobelgatan 24. 

 

Kurser/Utbildning 

På grund av pandemin har inga kurser ägt rum under året. 

 

Medlemmar 

Medlemsantalet i Dis-Bergslagen är den sista december 1 461 medlemmar, en minskning med 13 personer 

från december 2020. Trots minskningen har vi skickat välkomstbrev till 87 nya medlemmar under året. 

 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi redovisas separat. 

 

Slutord 

DIS har cirka 20 000 medlemmar, varav cirka 2 500 finns i vårt verksamhetsområde. Över 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 ut-

trycks i verksamhetsplanen. 

Med detta tackar styrelsen för förtroendet att leda föreningen och ställer vi våra platser till årsmötets förfo-

gande. 

 

Västerås 2022-02-03 

 

Lars-Göran Nilsson Elsmarie Strömberg  Kerstin Fallbrink  

 

Jan Wallin   Håkan Johansson  Orvar Asplund  

 

Christer Majtorp  Gerd Svensson  Bengt Salander 
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Medlemsstatistik december 2021 
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Dis-Bergslagen är en regionförening inom Föreningen DIS.  

 

Dis-Bergslagen avser att: 

 

 Skicka personligt välkomstbrev till nya medlemmar 

 

 Upprätthålla goda relationer och träffar med regionala släktforskar- och hembygdsföreningar 

 

 Hålla vår hemsida uppdaterad 

 

 Utge vår medlemstidning Disponibelt två gånger per år 

 

 Genomföra regelbundna medlemsträffar i Västerås och Örebro för att informera om olika hjälpmedel 

t.ex. föreningens egna program (Disgen, Disbyt, Dispos, Discount) och hjälpa till med släktforskning 

 

 Starta DNA-träffar 

 

 Delta i aktiviteter som DIS anordnar, till exempel  vid olika funktionärsträffar samt som adjungerad 

vid DIS-styrelsens möten 

 

 Ha egna funktionärsträffar 1-2 gånger per år 

 

 Marknadsföra föreningen vid olika arrangemang, t.ex. Släktforskningens dag 

Verksamhetsplan för Dis-Bergslagen år 2022 

 


