Fusion mellem DIS Danmark og SSF – baggrund og status pr. 20. maj 2017
Baggrund
Der har de sidste 10 år flere gange været tilløb til at slå de to organisationer sammen.
Organisationerne henvender sig til den samme målgruppe af slægtsforskere og andre med interesse for deres
fortid, og organisationerne har stort set samme formål i deres vedtægter, ligesom organisationerne gennem
årene har udviklet et samarbejde på en lang række områder.
Endelig er der en stor grad af sammenfald mellem både de personer, der er medlemmer (direkte eller indirekte),
og de personer, der yder en aktiv indsats i organisationerne.
Møder mellem DIS Danmark og SSF
Dette resulterede i, at formanden for SSF, Kirsten Sanders, i august 2016 rettede henvendelse til formanden for
DIS Danmark, Jesper Skov, med henblik på et møde for at kunne diskutere et udvidet samarbejde mellem
organisationerne. Brevet vil blive lagt på DIS Danmarks hjemmeside til orientering.
Dette indledende møde blev starten på en møderunde med deltagelse af de to formænd og kasserere (med
behørig rapportering til de respektive bestyrelser), hvor vi sammen fandt ud af, om det nu skulle være ”blomstret
tapet eller hvidmalede vægge”, om vi skulle ”bo på landet eller i byen”, og om vi var til ”finere fransk madlavning
eller stenalderkost”. Kort sagt – var der basis for udvidet samarbejde, eller endog at slå de to organisationer
sammen.
Allerede efter meget kort tid blev det klart, at en fusion ville være det eneste fornuftige.
En fusion ville give
•
•
•
•

Flere ressourcer til at udføre de opgaver, som begge organisationer havde ønsker om, men ikke p.t.
kræfter til
Større gennemslagskraft over for Rigsarkivet og andre myndigheder
Flere lokalforeninger, som var mere landsdækkende, og som dermed kunne give de direkte medlemmer i
DIS Danmark en bedre mulighed for at finde en lokalforening i nærområdet
En mere klar organisatorisk tilknytning mellem hovedorganisation og lokalforeninger, end det i øjeblikket
er tilfældet i DIS Danmark.

Organisatoriske overvejelser
Gruppen nåede ret hurtigt frem til, at det mest hensigtsmæssige ville være, at
•
•
•
•
•

DIS Danmark står som den fortsættende organisation
DIS Danmarks hjemmeside skal fortsætte og i nødvendigt omfang løbende udbygges
DIS Danmarks økonomisystem og medlemsstyring skal fortsætte
det af hensyn til SSFs formue er nødvendigt, at der sker en fusion og ikke blot, at foreningerne melder sig
ud af SSF (nedlægger SSF) for derefter at melde sig ind som DIS Danmark lokalforening
det af hensyn til SSFs medlemmer – der ikke nødvendigvis synes, at det dejligt at blive en DIS Danmark
forening – vil være yderst hensigtsmæssigt, at den fortsættende organisation får et nyt navn.

Udmeldinger til henholdsvis SSF og DIS Danmark
På grund af flere uheldige omstændigheder var synkroniseringen af udmeldingerne fra bestyrelserne i henholdsvis
SSF og DIS Danmark ikke i orden, hvilket har givet en del uro på bagsæderne. Det kan vi kun beklage.

Ligeledes var det meget uheldigt, at et papir, der blev udsendt som et udkast og idegrundlag, af næsten alle blev
opfattet som fait acompli. Det kan vi også kun beklage.
Resultatet blev dog trods alt, at såvel DIS Danmark som SSF på deres respektive generalforsamling/årsmøde
besluttede, at bestyrelserne skulle arbejde videre med fusionstankerne, og at der skulle indkaldes til et møde med
medlemmerne og lokalforeningerne inden sommerferien. Dette er – som det kan ses mange steder – indkaldt til
at skulle finde sted 24. juni i Odense.
Medlemmernes bekymringer
De uklare udmeldinger har været årsag til en række bekymringer fra medlemmernes side.
De primære bekymringer har været, at man synes, at
•
•
•
•
•

•
•

DIS Danmark er en glimrende organisation, så hvorfor nedlægge den [det vil vi heller ikke],
DIS Danmarks hjemmeside skal i hvert fald ikke laves om, for det er alt for dyrt [det vil vi heller ikke],
hvorfor kan SSFs foreninger ikke bare melde sig ud af SSF og melde sig ind i DIS Danmark [det er der gode
økonomiske grunde til],
bestyrelserne har været kluntede og har ikke gjort deres forarbejde ordentligt [det er fuldstændig rigtigt,
og det beklager vi],
der skal tages hensyn til de mange direkte medlemmer af DIS Danmark, som ikke er medlemmer af en
lokalforening [det vil vi også gerne – derfor invitationen til disse om at deltage i mødet i Odense og
eventuelt i det efterfølgende strukturudvalg],
man gerne ser en urafstemning [ifølge vedtægterne er generalforsamlingen DIS Danmarks øverste
myndighed],
det er problematisk, at der sidder personer i DIS Danmarks bestyrelse, som også sidder i SSFs bestyrelse
[da disse personer ikke har nogen personlig (økonomisk eller anden) interesse i en eventuel fusion, er de
ikke inhabile].

Derudover er der i debatten fremkommet en række gode og konstruktive forslag, som vil blive inddraget i
overvejelserne ved mødet den 24. juni og formentlig også i det efterfølgende strukturudvalg.
Fremtiden
På mødet den 24. juni er det hensigten, at deltagerne – hjulpet godt på vej af en proceskonsulent – vil
fremkomme med konstruktive ønsker til en fremtidig organisering af en fusioneret organisation. Det er især
struktur og sammenhæng mellem organisation – foreninger – medlemmer, der vil være i fokus, med et skævt øje
til økonomien. Endvidere skal der af og blandt deltagerne nedsættes et strukturudvalg.
De forslag, der kommer frem, vil blive samlet op i et notat, som dels vi blive lagt på hjemmesiden, dels vil danne
grundlag for strukturudvalgets videre arbejde med at sammenskrive et eller flere forslag til struktur samt forslag
til vedtægter for den fusionerede organisation.
Disse forslag vil herefter blive fremlagt på generalforsamling/årsmøde til behandling og afstemning.

Bestyrelserne i DIS Danmark og SSF er blevet meget klogere af dette forløb. Vores strategi fremover hedder
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