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Förslag till DIS-Nords verksamhetsplan 2021-2022
DIS-Nord startade sin verksamhet 2004 och verksamhetsområdet omfattar de två
nordligaste länen, Västerbotten och Norrbotten, som är ungefär en tredjedel av Sveriges yta.
DIS-Nord är en regionförening i föreningen DIS (Datorhjälp I Släktforskningen) och har därför
samma syfte och mål som DIS och övriga regionföreningar.
Alla möten kommer tillsvidare att hållas digitalt på ZOOM. All information sker via vår
hemsida www.dis-nord.se , vår facebook-sida och utskick till medlemmar. Utskicken sker
via mail eller med brev till de som inte lämnat ut någon epost-adress.
Om förhållandena så medger kan fysiska träffar hållas under hösten 2021.
Medlemsrekrytering
DIS-Nord ska under 2021-2022 fortsätta att rekrytera fler medlemmar genom att anordna
digitala informationsträffar och att annonsera i facebook m.m. När vi kan träffas igen alla
kommer vi att ordna träffar i bägge länen.
Kurser 2021-2022
Vi håller kurser i DISGEN-programmet (självstudier eller via ZOOM)
Komma igång med Disgen, registrering av orter och källor är ämnen som ska ingå i de
utbildningar som genomförs.
Utbildning i karthantering med DISGEN skall genomföras under åren.
Utbildning i att skapa en släktbok skall genomföras under åren.
Studiecirklar genomförs när och på det sätt det går vår och höst.
Årsmöte
I april 2021 hålls digitalt årsmöte. Kallelsen läggs ut på hemsidan, skickas som mail och med
vanlig post till de som inte har e-post.
Övriga möten 2021
Vi representerar vid DIS styrelsemöten i Linköping som adjungerande medlemsorganisation
och regionordförandemöten i Linköping
Vi medverkar med två representanter vid DIS funktionärsträff i Linköping.
Vi deltar i Släktforskarförbundets årsstämma.
Vi deltar vid Släktforskardagarna.
Släktforskarcaféer 2022
Strävan är att ordna caféträffar varje månad på olika orter och med ett intressant innehåll
som tema.
Samarbetspartners
Vårt samarbete med släktforskarföreningarna skall utökas oavsett om föreningarna är
medlemmar i Släktforskarförbundet eller inte.
Samarbetet med studieförbunden fortsätter som tidigare.
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