FREMTIDSUDVALGET

5. november 2017

Forslag til sammenlægning af SSF og DIS Danmark
Fremtidsudvalget har arbejdet med muligheden for en sammenlægning af SSF og DISDanmark og er kommet frem til nedenstående forslag og organisationsplan for en fælles
forening: Danske Slægtsforskere.

Beskrivelsen er opdelt i 6 temaer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En fælles landsforening.
Oprettelse af partnerskabsaftaler.
Etablering af et lokalforeningsråd.
Lokalforeninger.
FAQ (oftest forekommende spørgsmål og svar)
Tidsplan.

En fælles landsforening:
SSF og DIS-Danmark lægges sammen i en fælles landsforening.
Sammenlægningen forudsætter vedtagelse af nærværende forslag på henholdsvis SSFs
årsmøde i april 2018 og DIS-Danmarks generalforsamling i april 2018.
Den endelige sammenlægning sker på en ekstraordinær generalforsamling i sidste halvdel
af maj 2018.

Oprettelse af partnerskabsaftaler:
Mellem en lokalforening og landsforeningen kan der oprettes en partnerskabsaftale, hvor
de gensidige forpligtelser fastlægges.

Etablering af et lokalforeningsråd:
Landsforeningen etablerer et lokalforeningsråd. Rådet mødes 2 gange om året. Hver
lokalforening med en partnerskabsaftale kan sende 2 repræsentanter til rådets møder.
Lokalforeningsrådet vælger 2 medlemmer til landsforeningens bestyrelse.
Lokalforeningsrådet inspirerer landsforeningen til aktiviteter, projekter og
udviklingsopgaver.

Lokalforeninger:
Alle lokalforeninger er selvstændige foreninger og beslutter selv alt i alle forhold.
Lokalforeningerne – nuværende og kommende – tilbydes en partnerskabsaftale med
landsforeningen, hvor de gensidige forpligtelser fastlægges.

FAQ (oftest forekommende spørgsmål og svar):
Fremtidsudvalget har sammen med nærværende beskrivelse påbegyndt en FAQ med svar
på spørgsmål. Denne FAQ vil af Fremtidsudvalget løbende blive opdateret med nye
spørgsmål og svar, og dokumentet vil hele tiden være tilgængeligt både via SSFs
hjemmeside og DIS-Danmarks hjemmeside. Spørgsmål sendes til formand@ssf.dk eller
kasserer@dis-danmark.dk og kan forventes besvaret ca. 1 uge efter fremsendelsen.

Tidsplan:
Med offentliggørelsen af nærværende forslag starter en høringsproces, hvor alle
medlemmer og lokalforeninger kan stille spørgsmål til forslaget.
Høringsprocessen slutter midt i januar måned 2018. 21. januar 2018 mødes
Fremtidsudvalget for at udarbejde det endelige forslag til sammenlægning.
14. og 21. april 2018 vil henholdsvis DIS-Danmarks generalforsamling og SSFs årsmøde
blive gennemført som allerede planlagt.
I sidste halvdel af maj 2018 kan den ekstraordinære generalforsamling afholdes, og den
nye fælles forening kan begynde sit virke.
Under hele processen frem til SSFs årsmøde og DIS-Danmarks generalforsamling kan
lokalforeningerne – efter nærmere aftale – få gennemgået hele forslaget og alle
fremkomne spørgsmål på et møde med den lokale bestyrelse eller på et medlemsmøde.
Ønske om møde sendes til formand@ssf.dk eller kasserer@dis-danmark.dk.

