Utveckla din kunskap
i släktforskning med DNA i en liten grupp,
tillsammans med andra personer som också DNA-testat sig hos Family
Tree DNA.
För att få bäst utbyte av träffarna så föreslås att:
 Grupperna är små, max 5-6 personer.
 Grupper sättes samman av deltagare med ungefär samma förkunskap.
 Gruppmedlemmarna delar ömsesidigt, efter förmåga, med sig av sin
kunskap så att alla har möjlighet att utvecklas.
 Träffar anordnas enligt av gruppen upplagt schema.
 Varje grupp har en gruppkoordinator som är gruppens kontaktperson och
ansvarar för bl a bokning av lokal m m.
 Alla deltagare använder sin egna dator, med möjlighet att ansluta till det
trådlösa nätverket som finns.
Bästa utbytet av träffarna får den som redan vid start har en traditionell
släktforskning att jämföra med och att lägga in på sin sida hos Family Tree DNA.
Förslag till indelning i grupper, baserat på förkunskap och intresseområde.
Grupp typ A – FamilyFinder DNA / Primär grupp
Denna grupp är tänkt för den som tagit Family Finder-testet och:
 nyligen har fått sitt testsvar och vill få hjälp med att förstå sig på den
omfattande informationen och lite vad man kan börja göra med den.
 behöver stöd för att lägga in primära uppgifter i sin profil.
 tänker börja lägga in sitt eget släktträd.
Denna grupptyp arbetar systematiskt igenom materialet.
Allt efter att gruppens samlade kunskaper ökar går man vidare med grundläggande
analyser och utvärderingar.
Grupp typ B – FamilyFinder DNA
Denna grupp är tänkt för den som tagit Family Finder-testet och själv arbetat upp en
grundkunskap, motsvarande Grupp typ A, men nu :
 vill fördjupa sig i de möjligheter till analyser som finns inbyggt i Family Tree
och vilka eventuella externa analysverktyg som finns och hur de användes.
Här förväntas det bli mycket diskussion om hur man enklast når sina mål.
Grupp typ Y – Y-DNA
Denna grupp är tänkt för den som tagit Family Tree Y37-, Y62- eller Y111-testet och:
 vill förstå svaret och hur man kan hantera det för att få ut något av det.
 få stöd för att eventuellt ansluta sig till något Y-DNA-projekt, för att få
ytterligare hjälp med den ´långa faderslinjen´.

Grupp typ M – mt-DNA
Denna grupp är tänkt för den som tagit Family Tree-testet ´mt Full Sequence´ och:
 vill förstå svaret och hur man kan hantera det för att få ut något av det.
 få stöd för att eventuellt ansluta sig till något mt-DNA-projekt, för att få
ytterligare hjälp med den ´långa mödernelinjen´.

För alla typer av grupper gäller:
Vid behov, om tillgång på lokaler och gruppkoordinatorer finns, kan mer än en grupp
av respektive typ komma att startas.
Det behöver troligen vara minst tre (3) personer i en grupp för att kunna arbeta
meningsfullt. Vid för få intresseanmäler måste då starttiden senareläggas.
Vi söker personer som kan åta sig att vara koordinatorer till grupperna.
Koordinatorrer är en förutsättning för att grupperna skall komma igång.
Anmäl dig gärna som koordinator till undertecknad.
En koordinator måste inte nödvändigtvis vara bäst på ´det där med DNA´ men bör
vara rimligt nåbar för gruppmedlemmarna och lite av en ´ordningsperson´.
Meddela vilken grupp som du anser dig tillhöra och vill vara med i.
Anmälan till Torsten Sahlgren torsten.sahlgren@telia.com
Vi behöver göra en lista över e-mailadresser och mobilnummer till alla
gruppdeltagare så att man vid behov snabbt kan nå varandra, t ex vid ändrad
mötestid, -plats, för samåkning etc.
Meddela därför redan vid gruppvalet ditt mobilnummer.
Då intresseanmälningarna kommit in ställes grupperna samman av undertecknad,
tänkbara gruppkoordinatorer vidtalas och alla får sedan en kallelse till en första träff
för respektive grupp.
Eventuella övergångar mellan parallella grupper bör kunna ske om inblandade
grupper ömsesidigt accepterar detta och antal gruppmedlemmar medger det.
Träffarnas längd föreslås vara 2½ - max 3 timmar / tillfälle.
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