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Bär DIS-nålen!
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Köp DIS-nålen!
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Nytt år i verksamheten

Vid den här tiden på året är det stora
saker på gång i de flesta förenings-
styrelser.

Kassören jobbar med bokslutet.
Sekreteraren ser till att alla protokoll
är i sin ordning. Räkenskaper, bok-
slut, inventarieförteckning och samt-
liga protokoll ska ju lämnas över till
revisorerna i stadgad tid före års-
mötet. Före årsmötet ska också
färdigställas en verksamhetsberät-
telse och en budget ska upprättas,
göromål där sekreterare och kassör
är inblandade.

Det är även vid den här tiden som
vårprogrammet ska finputsas, vilket
är en angelägenhet för hela styrelsen.
Det är sedan dags för redaktören för
vårt medlemsblad att stoppa in pro-
grammet på de reserverade sidorna
för att därefter lämna materialet för
tryckning och distribution till våra
ca 750 medlemmar. Vår webb-
redaktör som dessutom är Disbyt-
ombud för Småland ska redigera
materialet för inläggning på vår
hemsida. Hemsidan når du lättast
via dis.se med vidareklickning till
Regionföreningar.

Det finns två arbetsgrupper vars
arbete sällan syns under verksam-
hetsåret men som är oerhört viktigt
för föreningens verksamhet och
fortbestånd. Jag tänker då på
revisorerna och valberedningen.
Båda dessa grupper är ju organisa-
toriskt underställda årsmötet och
skall granska styrelsens förvaltning
av det uppdrag styrelsen fått av
årsmöte samt rapportera detta i en
revisionsrapport till årsmötet. Val-
beredningens uppgift är att på års-
mötet föreslå lämpliga kandidater
till styrelseuppdragen. Det gäller för
valberedningen att hitta kunniga och
intresserade personer som är bered-
da att helhjärtat lägga ner tid och
engagemang för föreningens bästa.

Vårens program

Av förra årsmötet fick styrelsen ett
mycket klart uppdrag att jobba med
under verksamhetsåret. Detta kan
generellt formuleras på följande sätt:

Verksamhetens huvudinriktning
ska vara att på lämpligt sätt sprida
kunskap på olika nivåer till med-
lemmarna om släktforskarprogram-
met Disgen och utveckla medlem-
marnas förmåga att utnyttja Disgen-
programmets resurser.

Hela vårprogrammet hittar du på
annan plats här i Medlemsbladet.

Årsmötet är förlagt till Ädelfors
Folkhögskola. Som vanligt hoppas
vi på stort deltagande till årsmötes-
förhandlingarna. Vi har lyckats
anlita Fotografen Kony Södring som
av många åhörare på släktforskar-
dagarna i Ronneby ansågs ha haft
det intressantaste föredraget.

Förutom att inbjuda den lokala
släktforskarföreningen bjuder vi i år
även in näraliggande hembygds-
föreningars medlemmar.

En grundkurs på 2 x 8 tim har vi i
Växjö i samarbete med Kronobergs
Genealogiska Förening. I Jönköping
kommer vi att ha en eventuellt två
studiecirklar på 10 x 3 tim båda som
grundkurser.

Två medlemsmöten i form av
tema-träffar genomförs i Aneby
resp. norr om Kalmar. Båda har som
tema ”Ort- och kartfunktionen i

Disgen 8”. Det finns möjlighet att
genomföra ytterligare ett medlems-
möte omkring månadsskiftet maj/
juni. Kom gärna med förslag på
plats och tema.

I samarbete med Jönköpingsbygd-
ens Genealogiska Förening ska vi ha
två kvällsträffar, i deras förenings-
lokal, med frågor och funderingar
om Disgen 8. Även DIS-medlemmar
som inte är medlemmar i föreningen
är också välkomna.

Vi i styrelsen behöver också din
hjälp. Vi försöker givetvis vara både
tankeläsare och siare om var det
finns medlemmar som vill ha en kurs
eller ett medlemsmöte på sin ort eller
i dess närhet. Hjälp oss genom att
komma med förslag, idéer och
önskemål.

Slutligen har jag ett mycket stort
önskemål. Alla ni som har en e-
postadress, lämna den till DIS i
Linköping och meddela att den får
finnas på medlemsförteckningen.
Alla ni som byter e-postadress med-
dela den nya till DIS (E-post:
exp@dis.se). Observera att med-
lemsförteckningen endast är till-
gänglig för DIS-medlemmar.

Ingvar Kärrdahl
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Vårens programVårens programVårens programVårens programVårens program

Årsmöte i DIS-Småland

28 februari 2004
Plats:

Ädelfors folkhögskola, Holsbybrunn

Program:
09.30 - 10.00 Ankomst och förmiddagskaffe
10.00 - 11.00 Årsmöte

Överraskning till deltagarna
11.00 - 12.00 Skolan informerar om sin verksamhet
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - ca. 14.30 Fördädernas liv i bilder, föredrag av Kony Södring
ca. 14.30 Kaffe

ca. 14.30 - 16.00 Efter föredraget finns möjlighet att se på och diskutera omkring
släktforskarprogrammet DISGEN 8 och DISBYT.
Vi visar exempel på hur gamla bilder kan bevaras i DISGEN 8.

Föredraget sker i samverkan med ABF i Vetlanda och Ädelfors folkhögskola.

Medlemmarna i Njudungs Släktforskarförening samt medlemmar i Alseda, Skede och Nye Hem-
bygdsföreningar är inbjudna att delta i programmet från kl 11.00.

Anmälan om deltagande, för att kunna beräkna lunch och kaffe, senast den 22 februari till:

Ingvar Kärrdahl, Tel: 0370- 65 07 15, E-post: karrdahl@telia.com

Rune Elofsson, Tel: 0381- 129 94, E-post: rune.elofsson@telia.com
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MedlemsmötenMedlemsmötenMedlemsmötenMedlemsmötenMedlemsmöten

Temamöte 2004-02-07
 i Aneby

Orts- och kartfunktionerna i DISGEN 8

Tid: 12.30 - 17.00
Plats: ABF-lokalen i Novumhuset

Stigbergsgatan 12
Pris: 60 kr

inkl kaffe & fralla

Vägbeskrivning lämnas av Börje Jönsson,
Tfn: 0381- 108 40

Temamöte 2004-04-17
i Ålem

Orts- och kartfunktionerna i DISGEN 8

Tid: 12.20 - 17.00
Plats: Helgesboskolan

ca 3 mil norr om Kalmar och
ca 1 mil från E22.

Pris: 60 kr
inkl kaffe & fralla

Vägbekrivning lämnas av Jan Jutefors,
Tfn: 0480- 665 65 el. Mobil 070- 565 76 40

Till Temamötena
behöver du inte anmäla dig i förväg.

Vi är givetvis tacksamma om du hör av dig så att
det blir lättare att fixa fikat.
Kontakta:
Invar Kärrdahl, Tfn: 0370- 65 07 15
Rune Elofsson, Tfn: 0381- 129 94

Om du kör fel eller inte hittar rätt väg!
Vi kan hjälpa dig på något av följande mobil-
nummer:
070- 522 19 57,           070- 863 12 17,
070- 565 76 40,           070- 327 33 27

DisgenkurserDisgenkurserDisgenkurserDisgenkurserDisgenkurser

Nybörjarkurs, Disgen 8
i Jönköping

Studiecirkel 10 x 3 tim
Onsdagar 18.30 - 21.00

Preliminär start den 4 februari

Cirkeln bedrivs i centralt belägen datasal, utrustad
med 12 datorer. Antal deltagare maximeras därför
till 12 personer.

Pris: 800 kr

Anmälan snarast till Jan Graab, som också
svarar på eventuella frågor. Tfn: 036- 16 31 61

Obs   OBS   Obs
Vi har även fått tillgång till en datasal på onsdag
eftermiddag. Detta innebär att vi kan genomföra
ytterligare en grundkurs som studiecirkel. Även
denna lokal är centralt belägen men här måste vi
begränsa antal deltagare till 8 personer.
Anmälan snarast till Jan Graab, som också
svarar på eventuella frågor. Tel: 036-16 31 61

Nybörjarkurs, Disgen 8
i Växjö

Plats: St: Sigfrids folkhögskola

Kursen genomförs på två heldagar, 2 x 8 timmar

Dag 1: 2004-02-14 08.30 - 17.00
Dag 2: 2004-04-04 08.30 - 17.00

Pris per dag: 600 kr inkl måltider

Kursen anordnas i samarbete med KGF

Anmälan senast 7 februari till:
Aron Axelsson, Tfn: 0470- 631 54,
E-post: aronax@telia.com


