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Distansutbildning i Disgen 2019, grundkurs
DIS-Småland erbjuder en distanskurs för Disgen 2019.
Kursen bygger på version 2019.
Alla DIS-medlemmar är välkomna att delta!
Till distansutbildningen används samma kurskompendium som lärarledda kurser. Indelningen är vald enligt det som brukar hinnas med på åtta stycken tretimmarspass.
Under kursens gång, cirka åtta veckor, gör du åtta insändningsuppgifter genom
att skicka in säkerhetskopior till din handledare för kontroll och eventuell rättning. Du kan hela tiden få hjälp via e-post, eller telefon om något är oklart.
Kursen bygger på DIS-Filbyters grundkurs för Disgen 2019 och innehåller följande moment:
1. Lära dig att skapa en ny datamapp för kursen, registrera första person, föräldrar, ort, dop och faddrar. Skapa säkerhetskopia och avsluta Disgen.
2. Registrera gifte, barn och källor.
3. Redigera källor, registrera död, barn till ogifta, koppla partner, skriva textnotiser.
4. Kontrollera notiser, skapa flaggor, ytterligare registreringar.
5. Inställningar, lägga in fotografier, registrera en ny familj.
6. Redigera flaggor, sök, antavla/stamtavla eget fönster, konvertera till Disgen-orter.
7. Utskrifter, registrera utländska orter.
8. Göra Disbyt-utdrag, söka i Disbyt, Dispos, gemensamma anor/ättlingar.
Kurskompendiet innehåller därutöver cirka 40 sidors fördjupning som du kan
använda för självstudier. Som till exempel mer om utskrifter, hur du använder
kartan och hur du delar med dig med hjälp av olika exporter ur din databas.
Du anmäler dig genom att skicka ett mail till distans@dis-smaland.se med
namn och medlemsnummer. Så kontaktar vi dig.
Ordinarie avgift är 1000 kronor, medlemmar i DIS-Småland har rabatterat pris
800 kronor.
Kursledare är någon av utbildarna i DIS-Småland.
Det finns fortfarande möjlighet att gå distansutbildning för Disgen 2016 eller
2018. Vill du gå någon av dessa utbildningar meddelar du det i anmälan.
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DIS-Småland – Regionförening till Föreningen DIS – Föreningen för datorhjälp i släktforskningen.
Verksamhetsområde: Jönköpings (F), Kronobergs (G) och Kalmar (H) län.
Hemsida: www.dis-smaland.se
Styrelse

Eva Gröön
Skälsbäck Norrgården 107
Leif Berglund
Örngatan 11
Börje Jönsson
Klosterstigen 9
Donald Freij
Hjälshammar Sjögård
Arne Johansson
Södra Storgatan 29 D
Christel Mörk
Kalendervägen 11
Tommy Nilson
Backgatan 5
Rune Elofsson
Norra Storgatan 44 A
Mats Eriksson
Myrliden 10
Cecilia von Hausswolff Övertorp 5

Funktionärer

Börje Jönsson
Tommy Nilson
Eva Gröön
Rune Elofsson
Leif Berglund
Donald Freij
Arne Johansson
Eva Johansson

Klosterstigen 9
Backgatan 5
Skälsbäck Norrgården 107
Norra Storgatan 44 A
Örngatan 11
Hjälshammar Sjögård
Södra Storgatan 29 D
Knotavägen 2

570 72 Fagerhult
070-961 04 00
561 33 Huskvarna
036-13 07 97
575 37 Eksjö
070-863 12 17
331 44 Värnamo
070-278 08 85
598 71 Södra Vi
076-108 00 29
352 60 Växjö
0708-71 94 23
575 35 Eksjö
070-303 17 32
575 32 Eksjö
0381-129 94
565 32 Mullsjö
0734-02 15 75
590 95 Loftahammar 0709-94 80 94

ordforande@dis-smaland.se ordförande
leifbhva@gmail.com
ledamot, vice ordf
borje.jn@gmail.com
ledamot, kassör
donald@freij.se
ledamot
webmaster@dis-smaland.se ledamot
christel.mork@bredband.net ledamot
tommy@betoni.se
ledamot
runehalvard444@gmail.com suppleant, sekreterare
mats@meron.se
suppleant
cecilia.von.hausswolff@gmail.com suppleant

575 37 Eksjö
575 35 Eksjö
570 72 Fagerhult
575 32 Eksjö
561 33 Huskvarna
331 44 Värnamo
598 71 Södra Vi
723 52 Västerås

borje.jn@gmail.com
tommy@betoni.se
ordforande@dis-smaland.se
runehalvard444@gmail.com
leifbhva@gmail.com
donald@freij.se
webmaster@dis-smaland.se
eva@evagun.se

SmåDisigt – Medlemsblad för DIS-Småland

070-863 12 17
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Innehållsförteckning

Redaktör: Eva Johansson – eva@evagun.se
I redaktionskommittén ingår även:

Viola Ek, Furuby – vek9@icloud.com
Egon Burman, Växjö – egon35@live.se
ISSN 1650-3066 Upplaga 1500 ex – 4 nummer/år.
Tryckeri: Lindströms Tryckeri, Alvesta.
Ansvarig utgivare: Föreningens ordförande.
Manus sänds till redaktören, som förbehåller sig rätten att redigera artiklar som kommer till användning.
Författarna får möjlighet att granska sitt redigerade
material före tryckning. Citat ur SmåDisigt får göras
om källan anges. För återgivande av signerade artiklar
samt illustrationer krävs tillstånd av författaren/illustratören/fotografen.
Bidra gärna med material till SmåDisigt samt föreslå
frågor att behandla i kommande nummer. Hjälp också
till att värva medlemmar till DIS och DIS-Småland. Vi
vill gärna bli ännu fler i vår lokalförening.

Medlemsavgift

DIS 190 SEK + DIS-Småland 90 SEK
Plusgiro 140 33-5 Föreningen DIS
Bankgiro 5791-8690 Föreningen DIS
Organisationsnummer 82 70 01-1029

Adressändringar sänds till
Föreningen DIS
Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING
E-post: dis@dis.se

•
•
•
•
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Ordföranden har ordet
Hej! Jag vill börja med att tacka
er alla medlemmar för att ni
ställde upp och gjorde vårt årsmöte möjligt.
Det digitala årsmötet fungerade utmärkt och mottogs
väl av nästan alla. En medlem
meddelade att hen inte tyckte detta var demokratiskt då man inte fick möjlighet att säga
sin mening på mötet. Vilket är helt riktigt och
jag har full förståelse för hens åsikt.
Tyvärr lever vi just nu i en tid när allt är upp
och ner på grund av coronapandemin, så att
ha ett årsmöte digitalt var enda sättet om vi
inte skulle flytta fram det på obestämd tid.
Stadgarna säger den sista april och jag kände
att vi behövde veta vilka som ingår i styrelsen.
Med det sagt vill jag rikta ett stort tack till
Katrin Lok för den tid hon har varit aktiv i
styrelsen och ett stort stöd för mig. Vi önskar
henne lycka till i framtiden med hennes släktforskning och allt annat i livet.
Vill också hälsa Christel Mörk välkommen som ordinarie ledamot och Cecilia von
Hauswolf och Mats Eriksson välkomna som
suppleanter. Tror vi kommer att bli ett bra
gäng som kommer att jobba för DIS-Småland.

Under rådande omständigheter har vi ännu
inte haft något konstituerande styrelsemöte
så de olika posterna är inte fördelade. Detta
kommer att ske den 25 april och mötet kommer att vara digitalt via Skype. Hur fördelningen kommer att bli kan ni läsa om i nästa
nummer av SmåDisigt som kommer ut i början på juni.
Ja, det kommer att bli ett konstigt släktforskarår, med få eller inga sammankomster. Vi
har planerat temadagar under oktober och november och än så länge ligger de kvar. Temat
i år är Disbyt, Dispos och alla andra databaser
som DIS tillhanda håller för sina medlemmar.
Vi håller tummarna att detta verkligen kommer att kunna genomföras.
Då det inte blev något årsmöte så skulle
kanske ett stort medlemsmöte, med någon
spännande föredragshållare vara på sin plats
men detta får vi återkomma till.
Jag vill också tipsa er om att detta kan vara
en bra tid att gå en utbildning. Varför inte gå
en distansutbildning i Disgen. Är du intresserad kontakta oss på distans@dis-smaland.se
Hälsningar,
Eva Gröön
Ordförande
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Protokoll från årsmötet
Protokoll fört vid Dis-Smålands digitala årsmöte den 17-28 mars 2020.
§ 1

§ 2
§ 3
§ 4

§ 5
§ 6
§ 7
§ 8
§ 9
§ 10
§ 11
§ 12

§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21

Ordförande Eva Gröön hälsade alla välkomna till det digitala årsmötet via mail och för
klarade årsmötet öppnat. Röstning under årsmötet gjordes genom ett svarsformulär som
skickades in till Ordförande senast den 28 mars kl 15.00.
Till mötesordförande valdes Eva Gröön och Rune Elofsson till mötessekreterare.
Till att justera dagens protokoll och tillika rösträknare vid årsmötet valdes Tommy Nil
son, Eksjö och Börje Jönsson, Eksjö.
Frågan om mötet är behörigheten utlyst, besvarades med ja. Kallelse gjordes i Små-Di
sigt, december nummer, och en påminnelse gick ut i Små-Disigt nr 1, 2020, i början av
mars tillsammans med samtliga handlingar inför årsmötet
Föreslagen dagordning godkändes.
21 medlemmar svarade på formuläret. Röstlängden dvs medlemsregistret godkändes.
Verksamhetsberättelse 2019 godkändes.
Årsredovisning verksamhetsåret 2019 godkändes.
Revisionsberättelsen för 2019 godkändes.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2019 besvarades med ja.
Eva Gröön, Fagerhult valdes till ordförande för 2020.
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av
ordförande och sex styrelseledamöter samt tre suppleanter. Till styrelseledamöter för
åren 2020–2021 valdes Tommy Nilson, Eksjö, Börje Jönsson, Eksjö och Donald Freij,
Värnamo, samtliga omval. Kompletteringsval 2020: Christel Mörk, Växjö, fyllnadsval.
Till suppleant för 2020 valdes Rune Elofsson, Eksjö, omval och Mats Eriksson, Mullsjö,
nyval, Cecilia von Hauswolff, Loftahammar, nyval
Till revisorer för 2020 omvaldes Ulf Johansson, Eksjö och Kenneth Malmgren, Aneby.
Ulf Johansson sammankallande. Till Revisorsuppl valdes Astor Engqvist, Eksjö, omval.
I valberedningen för 2020 omvaldes Anne von Stöckel, Eksjö, tillika sammankallande,
samt Marita Karlsson, Hultsfred, omval.
Inga motioner hade inkommit till styrelsen.
Förslag till Dis-Smålands verksamhetsplan för 2020 fanns att läsa i Små-Disigt nr 1, 2020
Förslag till budget för verksamhetsåret 2020 fanns att läsa i Små-Disigt nr 1, 2020.
Beslutades att Dis-Smålands medlemsavgift är oförändrad för 2021 dvs 90 kr. Till detta
tillkommer obligatorisk medlemsavgift i DIS som beslutas på DIS årsmöte.
Inga övriga ärenden.
Mötesordföranden tackade deltagarna och förklarade årsmötet avslutat.
Kathrin Lok, avtackades med en blomstercheck.

Eva Gröön, Ordförande

Rune Elofsson Sekreterare

Justeras:
Tommy Nilson, Eksjö

Börje Jönsson, Eksjö

