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SMÅDISIGT
MEDLEMSBLAD FÖR DIS-SMÅLAND

Kallelse till DIS-Smålands årsmöte
Tid: Lördag den 28 mars 2020
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan,
Huskvarnavägen 40 i Jönköping
10.00 – 10.30
10.30 – 12.00
		
12.00 – 13.00
13.15

Ankomst och kaffe
Föredrag av Christer Gustafsson, avgående
verksamhetsledare inom DIS.
Lunch, pris 100 kr/person
Årsmötesförhandlingar

För deltagande i lunch följt av årsmöte anmäl till Börje Jönsson på
e-post: borje.jn@gmail.com eller telefon 070-863 12 17 senast söndag
den 20 mars 2020.
Välkomna till Jönköping! – Styrelsen
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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
Leif Berglund
Börje Jönsson
Donald Freij
Arne Johansson
Katrin Lok
Tommy Nilson
Rune Elofsson
Christel Mörk

Funktionärer

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

Skälsbäck Norrgården 107
Örngatan 11
Klosterstigen 9
Hjälshammar Sjögård
Södra Storgatan 29 D
Luddögatan 6
Backgatan 5
Norra Storgatan 44 A
Kalendervägen 11

570 72 Fagerhult
561 33 Huskvarna
575 37 Eksjö
331 44 Värnamo
598 71 Södra Vi
331 37 Värnamo
575 35 Eksjö
575 32 Eksjö
352 60 Växjö

070-961 04 00
036-13 07 97
070-863 12 17
070-278 08 85
076-108 00 29
076-817 77 68
070-303 17 32
0381-129 94
0708-71 94 23

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
klokgen@gmail.com
ledamot
tommy@betoni.se
ledamot
runehalvard444@gmail.com suppleant, sekreterare
christel.mork@bredband.net suppleant

Klosterstigen 9
Backgatan 5
Skälsbäck Norrgården 107
Norra Storgatan 44 A
Brännerigatan 6
Örngatan 11
Hjälshammar Sjögård
Södra Storgatan 29 D
Knotavägen 2

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

070-863 12 17
070-303 17 32
070-961 04 00
0381-129 94
076-817 77 68
036-13 07 97
070-278 08 85
076-108 00 29
070-55 35 448

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

SmåDisigt – Medlemsblad för DIS-Småland

fadder, utbildare
fadder, utbildare
utbildare
utbildare
utbildare
fadder, utbildare
disbytombud, utbildare
fadder, webmaster
redaktör

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
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
Ett nytt år, tänk att det har gått
ett helt år sedan jag blev ordförande!
Vilket spännande år det har
varit. Jag ser fram emot ytterligare ett år (om jag blir omvald)
med nya utmaningar.
Under året som gått har vi träffat medlemmar på våra Öppet Hus-träffar. Styrelsen
reser ju alltid runt i länen och har sina styrelsemöten på olika platser. Efter mötet har
vi Öppet Hus där medlemmarna kan titta in
och träffa oss och eventuellt få hjälp med sin
släktforskning eller något annat som hakat
upp sig. Men det viktiga har varit att vi träffas,

det har varit så stimulerande och lärorikt att
få ta del av andras arbete, höra åsikter om vad
ni vill att vi i styrelsen ska satsa på.
Detta extranummer av SmåDisigt är en påminnelse om årsmötet den 28 mars i Jönköping och här hittar du årsmöteshandlingarna.
Årsmötet är ju föreningens viktigaste organ,
det är här ni som medlemmar kan göra er röst
hörd.
Så jag hoppas vi ses i Jönköping, och att ni
gör er röst hörd.
Hälsningar,
Eva Gröön
Ordförande

Så hittar du till Vuxenskolan i Jönköping. Karta från Eniro.
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Helgkurs om kartfunktionen i Disgen
I Sävsjö:
Tid: 4 – 5 april kl.10.00 – 14.00
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan Jönköping län, Storgatan 5, Sävsjö
Anmäl dig senast den 27 mars till Tommy Nilson, 070-303 17 32, tommy@betoni.se

I Växjö:
Tid: 16 -17 maj kl. 13.00 – 17.00
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg, Smedjegatan 3 B, Växjö
Anmäl dig senast den 8 maj till Tommy Nilson, 070-303 17 32, tommy@betoni.se

Om kursen:

Vi går igenom hur man använder kartfunktionen i Disgen, hur man lägger in digitala kartor och
hur Lantmäteriets kartor fungerar i Disgen och Google Earth.
Kostnad 800 kr/deltagare. Det är begränsat antal platser, så först till kvarn gäller.
En viss datavana erfordras för att man ska kunna tillgodogöra sig kursen, att veta hur utforskaren
fungerar och hur man hämtar och laddar ner filer.

Storskifteskarta 1796 från Dödringshult i Ingatorps socken. Karta från Lantmäteriets historiska kartor.
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Dagordning för årsmötet 2020
1.

Mötets öppnande

2.

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3.

Val av 2 justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera mötets
protokoll

4.

Fråga om mötet är behörigen utlyst

5.

Fastställande av dagordning

6.

Justering av röstlängd

7.

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 2019

8.

Föredragning av årsredovisning 2019

9.

Föredragning av revisorernas berättelse

10.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11.

Val av ordförande för ett år

12.

Beslut om antal och val av halva antalet övriga styrelsemedlemmar

13.

Val av suppleanter

14.

Val av revisorer, beslut om sammankallande

15.

Val av valberedning, beslut om sammankallande

16.

Behandling av motioner från medlemmar

17.

Föredragning av verksamhetsplan 2020

18.

Föredragning av budget för 2020

19.

Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 2021

20.

Övriga ärenden

21.

Årsmötets avslutning
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Verksamhetsberättelse för 2019
Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande		
Eva Gröön		
Fagerhult
Utbildare
Vice ordförande
Leif Berglund		
Huskvarna		
Fadder & Utbildare
Kassör			Börje Jönsson
Eksjö			Fadder & Utbildare
Ledamot		
Tommy Nilson
Eksjö			
Fadder & Utbildare
Ledamot		
Donald Freij		
Värnamo		
Disbytombud & Utbildare
Ledamot		
Arne Johanson
Södra Vi		
Fadder & Webbmaster
Ledamot		Katrin Lok		Värnamo		Utbildare
Suppleant		
Rune Elofsson
Eksjö			
Sekreterare & Utbildare
Suppleant		
Christel Mörk
Växjö
Revisorer		Ulf Johansson
Eksjö			Sammankallande
			Kenneth Malmgren Aneby
Revisorssuppleant

Astor Engqvist

Valberedning		Anne von Stöckel
			Marita Karlsson
Redaktör		

Eva Johansson

Disbyt-ombud

Donald Freij		

Eksjö
Eksjö			Sammankallande
Hultsfred

Värnamo

DIS-Småland är en regionförening ansluten
till Föreningen för Datorhjälp i Släktforskning
(DIS).
Medlemsantalet var vid verksamhetsårets
slut 1063 jämfört med 1071 föregående år.
Årsmöte hölls 30 mars 2019 i Värnamo. I
den tidigare Gummifabriken som nu är ombyggd till ett kulturcentrum.
Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden. Därutöver har samråd
skett via e-post och telefon.
DIS-Smålands medlemsblad heter SmåDisigt och utkommer två gånger som tryckt tidning och minst två gånger som pdf via mail,
hemsidans adress är http://www.dis-smaland.se/. Hemsidan nås även via DIS hemsida www.dis.se. En ny hemsida är under uppbyggnad.
Attestberättigade, dock ej för egna utgifter,
har 2019 varit Eva Gröön och Börje Jönsson
var för sig.

Vid DIS funktionärsträff 5-6 oktober 2019
i Linköping behandlades utbildningsfrågor,
fadderverksamhet, utvecklingen av Disgen,
uppdatering av Disbyt, kartgruppens fortsatta arbete samt medlemsvärvning. Deltagare
från DIS-Småland var Börje Jönsson, Donald
Freij, Rune Elofsson och Eva Gröön. Tommy
Nilson deltog som ledamot av DIS styrelse.
Distanskurs i Disgen 2019 har genomförts
med totalt fem deltagare. Temamöten om
Disgens olika möjligheter till utskrifter har
hållits i Aneby och Växjö. I Oskarshamn fick
vi tyvärr ställa in på grund av för få deltagare.
En utbildning inom styrelsen om kartor i Disgen har hållits i Eksjö.
Information om och visning av Disgen har
skett under ett flertal kurser i samarbete med
lokala Släktforskarföreningar.
Tommy Nilson har som styrelseledamot och
ekonomiansvarig i DIS deltagit i DIS styrelsearbete under året. Eva Gröön har som ordfö-
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rande för DIS-Småland deltagit i Regionordförandeträffar samt DIS styrelsemöten.
Börje Jönsson är utbildningsansvarig i
DIS-Småland och kontaktperson i utbildningsfrågor hos DIS.
Börje Jönsson och Tommy Nilson är kartfaddrar.
Leif Berglund, Tommy Nilson, Börje Jönsson och Arne Johansson är faddrar för Disgen.
DIS-Småland är anslutet till Sveriges Släktforskarförbund. Vid Sveriges släktforskarförbunds riksstämma den 23 augusti och släktforskardagar 24-25 augusti 2019 i Borås deltog

DIS-Småland tillsammans med DIS och DIS
övriga regionföreningar. Stämmoombud för
DIS-Småland var Donald Freij, Eva Gröön
och Katrin Lok. Dessa tillsammans med Rune
Elofsson och Börje Jönsson medverkade också i DIS utställningsmonter.
Under året har det internt inom DIS varit
fokus på att förbättra och rätta funktioner i
Disgen. Samtidigt har utveckling av nästa
version, Disgen Älvestad, fortsatt. samt att ta
fram den nya appen ”Släkten”.
Föreningens ekonomiska utfall framgår av
bifogade resultat- och balansräkningar.

DIS-Småland 2020-02-22

Eva Gröön		

Leif Berglund

Börje Jönsson

Katrin Lok		

Donald Freij		

Arne Johansson

Tommy Nilson
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Valberedningens förslag
1. Val av mötesordförande
Valberedningens förslag: Eva Gröön
2. Val av mötessekreterare
Valberedningens förslag: Rune Elofsson
3. Val av styrelsens ordförande på 1 år
Valberedningens förslag: Eva Gröön, Fagerhult, Kalmar län
4. Val av ledamöter i styrelsen
(Enl stadgarna minst 4 högst 6 samt högst 3 suppleanter)
Valberedningens förslag: 6 ledamöter och 3 suppleanter
5. Val av ledamöter på 2 år
Valberedningens förslag:
Tommy Nilson, Eksjö, Jönköpings län,
		
Arne Johansson, Södra Vi, Kalmar län,
			
Donald Freij, Värnamo, Jönköpings län, 			
Christel Mörk, Växjö, Kronobergs län,
			
Kvarstår i styrelsen t o m 2020:
Börje Jönsson, Eksjö, Jönköpings län
		
Leif Berglund, Husqvarna, Jönköpings län 		

omval 2020-2021
omval 2020-2021
omval 2020-2021
fyllnadsval på 1 år
vald 2019-2020
vald 2019-2020

6. Val av suppleanter på 1 år
Valberedningens förslag:
Rune Elofsson, Eksjö, Jönköpings
		
Mats Eriksson, Mullsjö, Jönköpings län
Cecilia von Hauswolff, Loftahammar, Kalmar län

omval
nyval
nyval

7. Val av revisorer för 1 år
Valberedningens förslag:
Ulf Johansson, Eksjö, Jönköpings län 			
Kenneth Malmgren, Aneby, Jönköpings län 		

sammankallande
omval

8. Val av Revisor suppleant
Valberedningens förslag:
Astor Engqvist, Eksjö, Jönköpings län 			
omval
							
9. Val av antal ledamöter i valberedningen
Stadgarna ger ingen uppgift om detta: Förslag: 2 ledamöter
10. Val av valberedningen
Ledamöterna i valberedningen har sagt sig stå till förfogande för 2020:
Anne von Stöckel, Eksjö, Jönköpings län, 		
sammankallande
Marita Karlsson, Hultsfred, Kalmar län
11. Medlemsavgift för 2021
Valberedningens förslag: oförändrad 90 kr			
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Verksamhetsplan för 2020
Föreningen DIS-Småland ska verka för användning av datorhjälp och It-teknik i släktforskning och sprida kunskap härom inom verksamhetsområdet, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län, genom att:
• Anordna föreningsmöten (temamöten) med inriktning på användning av dator med
kringutrustning och programvara i släktforskning och i presentation av forskningsresultat.
• Anordna grund- och fortsättningskurser i Disgen, lokalt och på distans, samt andra
ämneskurser och studiebesök enligt medlemmarnas önskemål.
• Anordna specifika informationsmöten för att Disgen ska bli välkänt.
• Utveckla Fadder- Disbyt- och Dispos-verksamheten.
• Ge ut medlemstidningen SmåDisigt, i tryck och digitalt.
• Samverka med släkt- och hembygdsföreningar inom verksamhetsområdet.
• Aktivt delta i offentliga kulturarrangemang, t.ex. biblioteksaktiviteter och andra lokala kulturaktiviteter.
• Skapa intresse för forskning även hos yngre personer.
• Värva fler medlemmar till DIS, samt att verka för ökad anslutning till DIS-Småland
genom att informera om de förmåner som ett medlemskap i DIS innebär.
• Delta i eventuella regionala och lokala arrangemang inom regionen och närområdet.
• Delta i Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma i Skövde.
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Noter:

Konto 3120: Disgen 4000 kr, Vux. 1340 kr
Konto 3150: Boende stämmomiddag ombud
Konto 3610: 1064 medlemmar i december 2019
Konto 3900: Verksamhetsbidrag 35 kr/medlem
Konto 4020: Medlemsavgift i Sveriges Släktforskarförbund
Konto 4110: Årsmötet i Värnamo
Konto 4120: Studiehäften, temadagar

Konto 4125: Resor och vivre vid styrelsemöten
Konto 4140: Sveriges dödbok 1860-2017
Konto 4150: Resor till och logi för ombud i Skövde
Konto 5410: Nya datorer
Konto 5420: Serviceavtal Visma
Konto 6150: 2 nummer tryckta och utskick
Konto 6230: Webbhotell, mobilt modem i Värnamo
Konto 6390: Revision, studiehäfte DG Skeppshult
till styrelsen
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Stadgar
Stadgar för regionföreningen DIS-Småland:
§1

Föreningens namn är DIS-Småland.

§ 2 Föreningens verksamhetsområde är Småland och Öland. Föreningens syfte
är att undersöka och utveckla möjligheter att utnyttja datorhjälp och IT-teknik för
släktforskningen och sprida kunskap härom samt i övrigt stimulera släktforskning.
§ 3 Föreningen är en regionförening av Föreningen för datorhjälp i släktforskning (DIS).
§ 4 Som medlem antages den som är medlem i DIS och som anmäler sig för medlemskap i DIS-Småland och som årligen erlägger beslutad medlemsavgift.
§ 5 Föreningens verksamhet leds av en styrelse som skall bestå av ordförande,
minst fyra och högst sex ledamöter, samt högst tre suppleanter.
Mandattiden för ordföranden är ett år, för övriga styrelsemedlemmar två år och
för suppleanter ett år.
Hälften av övriga styrelseledamöter väljs växelvis vartannat år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter, inklusive ordförande eller vice ordförande, är närvarande.
Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.
§ 6 Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser.
§ 7 Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Medlemsavgift avser kalenderår
och skall erläggas inom 30 dagar efter avisering eller annat senare datum som angetts vid aviseringen.
§ 8 Årsmöte hålls inom fyra månader efter verksamhetsårets utgång.
Kallelse till årsmöte skickas till medlemmarna senast tre veckor i förväg.
§ 9 Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet.
3. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
4. Fastställande av dagordning.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska förvaltning.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av ordförande.
9. Beslut om antal och val av halva antalet övriga styrelsemedlemmar.
10. Val av styrelsesuppleanter.
11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för verksamhetsåret.
12. Beslut om antal och val av valberedning och sammankallande ledamot i denna.
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13. Behandling av inkomna motioner samt förslag från styrelsen.
14. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
15. Övriga ärenden.
Motioner till årsmötet skall ha poststämplats eller vara styrelsen tillhanda senast
den 15 december.
§ 10 Extra årsmöte sammankallas av styrelsen. Extra årsmöte beslutas av styrelsen eller skall avhållas om revisorerna eller minst 10 procent av medlemmarna med
skriftlig motivering så begär. Kallelsen skall innehålla ärendelista med utförliga
kommentarer. Sådant möte kan diskutera men ej besluta i andra ärenden än som
angivits i kallelsen.
§ 11 Vid årsmöte har endast medlemmar som är närvarande vardera en röst. Beslut fattas med acklamation eller om någon så begär, med votering. Vid lika röstetal
har mötesordföranden utslagsröst.
§ 12 Årets bokslut skall tillsammans med övriga ekonomiska handlingar senast
tre veckor före årsmötet finnas tillgängliga för revisorerna.
§ 13 Valberedningen lämnar vid årsmötet förslag på ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
§ 14 Ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen kan ske endast genom beslut vid två på varandra följande årsmöten eller ett extra årsmöte. Dessa
årsmöten måste avhållas med minst en månads mellanrum. Sådana beslut fordrar
2/3 majoritet.
§ 15 Vid upplösning skall det sista mötet besluta hur eventuellt kvarvarande
medel och utrustning skall disponeras.
Stadgarna fastställda vid årsmöte 1998-05-23. Reviderade och fastställda vid årsmöte 2011-03-05 och 2012-03-03 (§ 8 och § 9 pkt 14).

