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20-årsjubileum 2012

DIS-Mitt firar 20-årsjubileum i november
I november 1992 bildades föreningen DISMitt. I november 2002 firades föreningens
tioårsjubileum. Nu i november 2012 blir det
således tjugoårsjubileum för vår förening !

På några av de följande sidorna är vissa delar
av jubileumsskriften för tioårsjubileet
inklippt, så ni läsare lätt ska kunna ta del av
föreningens tidigare historia. Även delar av
artiklar i första numret av DIS-Mitt Nytt året
efter, med andra ord Nr 1 år 2003, finns även
inkopierat nedan.
Föreningen har under de senaste tio åren
arbetat vidare på liknande sätt som gjordes
under de tio första åren. Dock har ju
styrelemedlemmar delvis bytts ut under
tiden, och inte minst de olika ordföranden
som arbetat för föreningens bästa, har avlöst
varandra.
Även om de olika orförandena har haft sitt
"säte", på lite olika håll, så har dock
Sundsvall funnits som föreningens "säte"Här har styrelsen i vilket fall haft sina möten.
Annars så försöker vi upprätthålla
verksamhet i vårt stora geografiska område,
Gävleborgs-, Jämtlands- och Västernorrlands
län (X-Y-X), genom samarbeten med mer
lokala släktforskarföreningar. I Sundsvall har
vi till exemel haft samarbte med MGF om
lokal. Nu sedan i sommar så är det en
nyrenoverad lokal på Grönborgsgatan i
Sundsvall, inte långt väster om GA-kyrkan,
som vi använder. Motsvarande samarbete
görs i Örnsköldsvik, men i Jämtland har JLS
nyligen flyttat in i Landsarkivets lokaler, så
där finns ingen särskild lokal som DIS-Mitt
kan disponera för närvarande.
Styrelsen har på senare år försökt bredda
vårt geografiska engagemang, inte minst
genom att förre ordföranden var bosatt i
Gävle, har medfört att mer aktiviteter dragits
igång i Gävleborgsområdet. Ett utslag av
detta var att Släktforskardagarna 2012 ägde

rum just i Gävle detta år.
Nu senast har styrelsen försökt upparbeta
visst samarbete med vårt västra grannland.
Så två representanter av DIS-Mitt:s styrelse,
deltog, tillsammans med två representanter
iftån JLS ifrån Jämtland, på höstens
"Släktforsknings dag" i Trondheim. Nu till
jubileet, så kommer Finn Karlsen ifrån
Norska Arkivverket i Norge, närmare bestämt
ifrån Trondheim, att föreläsa vid vårt
jubleumsevenemang - både i Östersund och i
Sundsvall.
Lördagen den 18 november firas vårt
jubileum i Östersund, dagen efter, söndagen
den 19 november är det evenemang i
Sundsvall, och lördagen därpå, så är det i
Gävle som gäller.
I Östersund föreläser Finn Karlsen.
I Sundsvall, förutom Finn Karlsen, så berättar
Karl-Ingvar Ångström om
Kulturarvsprojektet.Som projektledare för
Borgsjö hembygdsförening presenterar han
vad en hembygdsförening kan erbjuda åt
släktforskare som arbetar med dator.
Häromåret startade Ånge kommun ett
kulturarvsprojekt. En stor mängd
gårdshandlingar och annat material har
skannats av. Föremålen på
hembygdsgårdarna har fotograferats och
registrerats. Hembygds-rörelsen håller på att
söka pengar till att utveckla hur
kulturarvsmaterial ska göras tillgängligt.
Vid jubileumsfirandet helgen senare i Gävle,
så är det istället Hans Hanner, ansvarig för
Genealogiska Föreningens projekt ”Inrikes
pass”. som just berättar om ”Inrikes Pass”. De
som inte fick tillfälle att lyssna till honom på
Släktforskardagarna får nu en ny möjlighet.
På alla tre orterna kommer det även att
finnas en "miniutställning", där olika
föreningar och organisationer visar vad de
har att erbjuda.
/Jan Lilliesköld, t f redaktör
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DIS-MITT NYTT kommer ut
4 gånger
om året och är DIS-MITT:s
(Datorhjälp i
Släktforskningen XYZ län),
medlemstidning.
Ansvarig utgivare och
tillika ordförande:
Rolf Lusth
mail: ordforande@dismitt.se
(Tillfällig) Redaktör: Jan
Lilliesköld
mail: redaktor@dis-mitt.se
Föreningen DIS-MITT
c/o Lilliesköld
Johannedalsv 150
863 37 SUNDSVALL
Plusgiro 620 19 15-3
Org.nr 889201-9814
Har du material du vill ha
med i tidningen?
Skicka in material via email;
redaktor@dis-mitt.se
Vi förbehåller oss rätten att
redigera insända
bidrag. Det är inte tillåtet
att använda text och
bild utan tillåtelse eller
tydlig källangivelse.
Nästa nummer utkommer i
november/december och
manusstop är den 1
november 2012.
Håll koll på vår hemsida!

