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Dags för motioner till årsmötet! Faddrar
Det kan kännas tidigt men det står i stadgarna
att motioner till årsmötet skall vara styrelsen
tillhanda senast den 15 december, och då nästa
Smådisigt kommer ut första veckan i december
får ni inte mycket tid på er, därför puffar vi för
att det är dags att tänka på om det är något man
vill ändra på. Så välkommen in med era motioner.

Tematräffar under hösten
Tematräffarna handlar om utskrifter i Disgen.
Träffarna hålls på följande tider och platser.
Aneby den 19 oktober:
kl. 13.00–17.00 Studieförbundet Vuxenskolan,
Järnvägsgatan 40
Oskarshamn den 26 oktober:
kl. 13.00–17.00, Studieförbundet Vuxenskolan,
Biogränd 1
Växjö den 9 november:
kl. 13.00–17.00, Studieförbundet Vuxenskolan,
Smedjegatan 3B

Faddrarna vill komma med ett litet tips när du
vill ha hjälp. De använder Team Viewer ibland
när dom hjälper dig. Har du det på din dator så
är det bra om du har den sista versionen när du
kontaktar faddern.
Har du inte Team Viewer på din dator så
hjälper faddern dig att installera det om det
skulle behövas. Tveka inte att kontakta en
fadder om det är något du undrar över.

Öppet hus
Läs mer på sidan 2 om vad Öppet hus innebär.
Värnamo 12 oktober:
kl.13.30–15.30, Vråensvägen 31 (Vråens vårdcentral)
Jönköping 30 november:
kl.13.30–15.30, Studieförbundet Vuxenskolan,
Husqvarnavägen 40
Kalmar 1 februari:
kl. 13.30–15.30, Studieförbundet Vuxenskolan,
Polhemsgatan 16

DIS monter på Släktforskardagarna i Borås

Rune Elofsson, Håkan Johansson (DIS Bergslagen) och Donald Freij.

Mats J Larsson och Börje Jönsson.
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Ordförandens spalter
Trots det varma och sköna vädret vi har haft den senast veckan
så går det mot höst.
Och det brukar betyda att
släktforskare plockar fram sitt
material igen och startar sitt sökande i databaser och arkiv.

Släktforskardagarna

Själv tycker jag att Släktforskardagarna i augusti är starten på släktforskarhösten.
I år var vi i Borås i dagarna tre. Släktforskarförbundets årsmöte hålls i Caroli kyrka som
fyllde 350 år och då temat för Släktforskardagarna var Kyrkans skatter tyckte man det
var en bra plats.
Årsmötet började efter lunch på fredagen
med informationskonferens om projektet
SwedPop (samordning av historiska befolkningsdatabaser, där bland annat Sveriges
dödbok är med). Projektledaren Elisabeth
Engberg presenterade projektet. Roligt att
höra men tyvärr inget vi vanliga släktforskare
kommer att ha någon nytta av.

Nyheter hos Arkiv Digital

Efter det berättade Arkiv Digital om vilka nyheter de har lagt in, bland annat rotemanssystemet i Stockholm. Vill du leta i Rotemanssystemet så hittar du det i BiS. Dessutom finns det
nu en betaversion av deras eget släktforskarprogram. Känns lite tunt så här i början men de
bygger ut det efter hand.
Arkiv Digitals representant tryckte mycket
på att man fick tillgång till kyrkböcker och arkiv direkt i programmet. Men det är ju ingen
nyhet, det finns i Disgen också.
Efter föredrag blev det kaffe och därefter följde årsmötet. Kvällen avslutades med
att Borås stad bjöd ombud till stämman och
funktionärer från Borås Släktforskarförening
på en trerätters middag, som vi sent kommer
att glömma.

DIS egen monter

Tidigt nästa morgon var alla ”Disare” i vår
monter för att ta emot besökare, det var mycket välbesökt och vi pratade släktforskning, Disgen, Disbyt, Dispos och kartor i dagarna två.

Kansliet i montern sålde Disgen och kartor, sju
egna seminarier hann vi med i föreläsningssalen i DIS monter som var mycket välbesökt. Jag
tror det var fler än jag som var ganska trötta när
vi ställde kosan hemåt på söndagskvällen.

Öppet hus och tematräffar

Vad händer då i DIS-Småland i höst?
Vi kommer att fortsätta med Öppet Hus
det blev väldigt lyckat. Många medlemmar
som dök upp och ville prata släktforskning, få
hjälp med Disgen, Disbyt och alla andra tänkbara frågor. En del antecknade sig för att gå
Distansutbildningen efter att ha sett materialet och hört oss berätta om hur det fungerar.
Vi kommer även att ha temamöten under
oktober. I år kommer det att handla om utskrifter. Det har varit stor förfrågan på det så
vi hoppas det blir välbesökt.

Informationsblad

Jag vill också berätta varför du får den här
Smådisigt i pdf-format och med färre sidor.
Vi har de sista åren haft svårt att få ihop fyra
nummer/år. Dels saknas det material, dels
har tiden inte riktigt räckt till. Så istället för
att be om ursäkt varje år för att vi inte har
uppfyllt vad vi lovat så har vi i styrelsen tagit beslutet att prova med att ge ut två ”vanliga” tidningsnummer i juni och december och
däremellan ge ut två informationsblad, (det
är det du tittar på nu) med mindre material
men som kommer mer i rätt tid för er information. Detta informationsblad kommer endast ut som pdf.
Samtidigt kommer vi att spara en del pengar till föreningen då endast utskicket av Smådisigt kostar mellan 20 000-25 000 kr varje
gång. Det vill säga det kostar föreningen cirka
100 000 kr om vi ger ut 4 tidningar/år. Pengar som vi skulle kunna lägga på fler tematräffar och utbildningar.
Vi gjorde en liten förfrågan i förra SmåDisigt om det fanns ett intresse av att få tidningen i pdf, tyvärr får vi konstatera att det fanns
det inte. Fyra medlemmar svarade att de kunde tänka sig att få tidningen som pdf.
Hoppas vi ses på Öppet Hus eller tematräffarna i höst!
Eva Gröön
eva.groon@hogsby.net
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Medlemsavgift

DIS 180 SEK + DIS-Småland 80 SEK
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Organisationsnummer 82 70 01-1029

Adressändringar sänds till
Föreningen DIS
Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING
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Ny version av Disbyt
Det finns en ny betaversion av Disbyt. Alla kan
nu gå in och titta och söka. Beta versionen har
samma data som i ”gamla” Disbyt. Men det
finns ett nytt sökverktyg och man kan lägga
flera forskares material bredvid varandra och
jämföra.
För att logga in går du till www.DIS.se och
loggar in. Logga in med ditt medlemsnr. (Utan
bokstav i numret).

Distanskurs i Disgen
Vill du lära dig mer om Disgen 2019 finns möjlighet att gå en distanskurs. DIS-Småland börjar nu att hålla distanskurser.
På en distanskurs kan du studera när det
passar dig bäst själv.
Anmäl dig när du vill. När du anmält dig utses en handledare och du får kursmaterial, det
tar ungefär två veckor. Sedan kan du starta
kursen.
Kostnad: 800 kronor för medlemmar.
Anmälan görs genom e-post till Eva Gröön
på eva.groon@hogsby.net.

