FAQ – Sammenlægning mellem SSF og DIS-Danmark.

Landsforeningen
Dato

Del

Nr.

Spørgsmål?

Svar.

5-11-2017

A

1

Hvem bestemmer om sammenlægningen skal
finde sted?

Det gør medlemmerne på SSFs årsmødet og DIS-Danmarks
generalforsamlingen.

5-11-2017

A

2

Hvad sker der hvis den ene af de 2 foreninger
ikke stemmer for sammenlægningen af
foreningerne?

Så bliver der ingen sammenlægning.

5-11-2017

A

3

Hvad sker der med de 2 foreningers formue
ved en fusion?

De 2 formuer indgår fuldt ud i den nye fælles forening.

5-11-2017

A

4

Hvornår kan en sammenlægning finde sted?

Når de 2 foreninger har vedtaget en sammenlægning, skal
der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, og det
kan ske i løbet af 3-6 uger efter vedtagelse i begge
foreninger.

5-11-2017

A

5

Hvilke vedtægter og regler gælder i den nye
forening?

Den ekstraordinære generalforsamling beslutter, hvilke
vedtægter og regler der skal være gældende.

5-11-2017

A

6

Hvordan sammensættes den nye bestyrelse?

Der skal ske valg til samtlige bestyrelsesposter på den
ekstraordinære generalforsamling efter de valgperioder, der
er beskrevet i de nye vedtægter.

5-11-2017

A

7

Hvad bliver kontingentet i den sammenlagte
forening?

Det bestemmer generalforsamlingen.
Fremtidsudvalget eller de nuværende bestyrelser har ingen
planer om at stille forslag om kontingentændringer.

3-12-2017

A

8

Hvordan sker sammenlægningen mellem de to
foreninger?

Sammenlægningen sker ved at de to foreninger hver især
siger ja til dette på deres respektive
generalforsamling/årsmøde, hvorefter der afholdes en
ekstraordinær generalforsamling, hvor forslag til vedtægter
behandles og vedtages, og hvor man vælger bestyrelsen for
den sammenlagte forening.

3-12-2017

A

9

Hvornår og hvordan laves vedtægterne for den
sammenlagte forening?

Der udarbejdes forslag til nye vedtægter, så snart
Fremtidsudvalget har modtaget kommentarer til det udsendte
forslag med tilhørende FAQ’er.
Forslaget vil blive offentliggjort og udsendt i god tid inden den
ekstraordinære generalforsamling.

3-12-2017

A

10

Hvem har møderet og stemmeret på den
ekstraordinære generalforsamling, og hvem er
valgbar?

Møderet og stemmeret har alle medlemmer af SSFs og DISDanmarks lokalforeninger, samt alle direkte medlemmer af
DIS-Danmark.
Valgbare er de samme personer, idet det dog vil blive
krævet, at en person, der bliver valgt, som ikke er medlem af
landsorganisationen, indmelder sig i denne umiddelbart efter
valget.

1

Hvad er en partnerskabsaftale?

Partnerskabsaftalen er en skriftlig aftale mellem
landsforeningen og en lokalforening om gensidige
forpligtigelser.

Partnerskabsaftale

5-11-2017

B

5-11-2017

B

2

Hvad forpligter landsforeningen sig til i en
partnerskabsaftale?

Landsforeningen forpligter sig til at stille en række
administrative faciliteter til rådighed for lokalforeningen (se
B5).

5-11-2017

B

3

Hvad forpligtiger lokalforeningen sig til i en
partnerskabsaftale?

Lokalforeningen forpligter sig til ikke at modarbejde indholdet
i landsforeningens formål og formålsparagraf.
Lokalforeningen betaler et gebyr på 10% af landsforeningens
kontingent for de af lokalforeningens medlemmer, der ikke er
medlem af landsforeningen, til dækning af administrative
omkostninger i landsforeningen.

5-11-2017

B

4

Hvad sker der, hvis lokalforeningen ikke
ønsker at betale gebyret for de af
medlemmerne, der ikke også er medlem af
landsforeningen?

Så kan lokalforeningen ikke få en partnerskabsaftale.

5-11-2017

B

5

Hvad er administrative faciliteter?

Hjælp til den løbende drift – eksempelvis:
Kontingentopkrævninger
Medlemskartotek
Tilskud til foredragsvirksomhed
Lokal hjemmeside
Aktivitetskalender
Kontaktoplysninger.

5-11-2017

B

6

Hvad er reglerne, hvis en lokalforening kun vil
have nogle af de faciliteter som
landsforeningen stiller til rådighed?

Det er helt og holdent op til lokalforeningen, hvilke faciliteter
de ønsker at gøre brug af.

Eller slet ingen af dem?

Lokalforeningen kan vælge til og fra, som de selv ønsker.

5-11-2017

B

7

Hvordan håndteres administrative faciliteters
personlige data?

Hele administrationen foregår via landsforeningens
databaser og hjemmesider.
Databaserne og hjemmesiderne er bygget med yderst
restriktive adgangsbegrænsninger, helt ned på personniveau.

5-11-2017

B

8

Hvem bestemmer, hvem der har adgang til
lokalforeningernes medlemsdata?

Lokalforeningen bestemmer selv, hvem der kan se og rette
medlemmernes data. Det kunne være formanden og
kassereren i den aktuelle lokalforening.
Hvis kontingentopkrævningen skal ske via landsforeningen,
er det nødvendigt, at landsforeningens kasserer har adgang
til disse data.
Webmaster i landsforeningen vil altid have adgang til
landsforeningens databaser og hjemmesider.

5-11-2017

B

9

Hvorfor kan en lokalforening modtage tilskud
til foredragsvirksomhed?

Et af landsforeningens formål er at udbrede kendskabet til
slægtsforskning, derfor gives der tilskud til foredrag, uanset
den enkelte lokalforenings geografiske placering og størrelse.

5-11-2017

B

10

Hvordan beregnes og fordeles tilskud til
lokalforeningerne?

Landsforeningen vedtager et regelsæt – efter indstilling fra
lokalforeningsrådet – der tager hensyn til det aktuelle
aktivitetsniveau og foreningens procentvise medlemsandel i
landsforeningen.

5-11-2017

B

11

Hvornår kan en partnerskabsaftale indgås?

En partnerskabsaftale kan indgås, når som helst en
lokalforening ønsker det og opfylder betingelserne (se B 3).

5-11-2017

B

12

Hvordan beregnes lokalforeningens betaling af
gebyret for de medlemmer, der ikke er medlem
af landsforeningen?

Hvis lokalforeningens medlemsliste vedligeholdes i
landsforeningens database, aflæses medlemstallet her.
Hvis lokalforeningens medlemsliste IKKE vedligeholdes i
landsforeningens database, indsender lokalforeningen en
gang om året en opgørelse samt sidste års regnskab.

5-11-2017

B

13

Skal lokalforeningen ændre sine
vedtægter/love?

Nej det er ikke nødvendigt.

Lokalforeningsråd

5-11-2017

C

1

Hvad er et lokalforeningsråd?

Lokalforeningsrådet er et forum, hvor lokalforeninger med en
partnerskabsaftale kan sende 2 medlemmer til hvert møde.

5-11-2017

C

2

Hvor ofte mødes lokalforeningsrådet?

Rådet mødes 2 gange om året et centralt sted i Danmark.

5-11-2017

C

3

Hvem kan lokalforeningen sende til rådet?

Det bestemmer lokalforeningen selv.
Derudover deltager de medlemmer, der af
lokalforeningsrådet er valgt til at sidde i landsforeningens
bestyrelse. (se C4).

5-11-2017

C

4

Hvad er lokalforeningsrådets opgaver?

Lokalforeningsrådet har ingen forpligtelser ud over at de en
gang om året skal vælge 1 eller 2 repræsentanter til
landsforeningens bestyrelse (alt efter valgperioderene).
Lokalforeningsrådet inspirerer landsforeningen til aktiviteter,
projekter og udviklingsopgaver.

5-11-2017

C

5

Hvem kan lokalforeningsrådet vælge til
landsforeningens bestyrelse?

Rådet kan vælge blandt de af sine medlemmer, der også er
medlem af landsforeningen.

5-11-2017

C

6

Hvem kan stemme ved valget af personer til
landsforeningens bestyrelse fra
lokalforeningsrådet?

Alle repræsentanter i lokalforeningsrådet kan stemme,
uanset om de er medlem af landsforeningen eller ej.

5-11-2017

C

7

Hvad er formålet med lokalforeningsrådet?

Formålet er 3-delt:
At vælge repræsentanter til landsforeningens bestyrelse.
At bidrage til erfaringsudveksling mellem lokalforeningerne.
At inspirere landsforeningen til aktiviteter, projekter og
udviklingsopgaver – både internt i organisationen og over for
offentligheden.

5-11-2017

C

8

Hvem afholder udgifterne til møder i
lokalforeningsrådet?

Mødeomkostninger samt transport afholdes af
landsforeningen efter landsforeningens regler.

5-11-2017

C

9

Hvornår mødes lokalforeningsrådet første
gang for at vælge medlemmer til
landsforeningens bestyrelse?

Lokalforeningsrådet indkaldes hurtigst muligt efter den
ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelsen omfatter de
lokalforeninger, der har indgået en partnerskabsaftale.
Første møde afholdes senest i oktober 2018.

Hvad er en lokalforening i landsforeningen?

Det er en forening, som har indgået en partnerskabsaftale.

Lokalforeninger

5-11-2017

D

1

5-11-2017

D

2

Skal lokalforeningens vedtægter godkendes af
landsforeningen

Nej. Vedtægterne skal indsendes til landsforeningen til
orientering.

5-11-2017

D

3

Kan man få hjælp til oprettelse af en
lokalforening?

Ja, landsforeningen kan bidrage med hjælp til indkaldelse og
gennemførelse af den stiftende generalforsamling, samt hel
eller delvis afholdelse af de derved påløbne omkostninger.

5-11-2017

D

4

Hvordan forholder nuværende lokalforeninger
under DIS Danmark og SSF sig i forbindelse
med den mulige fusion?

Lokalforeningen skal kun tage stilling til, om de vil indgå en
partnerskabsaftale eller ej.

5-11-2017

D

5

Kan der være flere lokalforeninger i det samme
geografiske område?

Ja – der vil ikke være nogen begrænsning.
Landsforeningen anbefaler samarbejde om de udbudte
foredrag, hvis der er teknisk muligt.

5-11-2017

5-11-2017

D

D

6

7

Hvad sker der, hvis lokalforeningen ikke
indgår en partnerskabsaftale med
landsforeningen?

Så vil medlemmerne kun få adgang til:

Hvordan forholder man sig, hvis en
lokalforening ønsker at indgå eller udtræde af
en partnerskabsaftale?

Hvis man ønsker at udtræde af aftalen, meddeles dette til
landsforeningen, og adgangen til de administrative faciliteter
lukkes ned efter nærmere aftale.

Lokal hjemmeside
Aktivitetskalender
Kontaktoplysninger.

Hvis man ønsker at indgå en partnerskabsaftale, så
meddeles dette til landsforeningen, og man indtræder i de
administrative faciliteter ved underskrivelsen.
De administrative faciliteter bliver aktive i den førstkommende
termin. Det kan være tilskudsperiode.

Det kan være den årlige kontingentopkrævning. Og så
fremdeles.

5-11-2017

D

8

Hvor og hvordan annonceres lokalforeningens
aktiviteter?

Lokalforeningens aktiviteter annonceres i en central
aktivitetskalender på landsforeningens hjemmeside samt på
lokalforeningens egne hjemmeside.
Hvis en lokalforening ønsker ekstern annoncering, er det en
beslutning, lokalforeningen selv bestemmer og betaler for.

3-12-2917

D

9

Kan en lokalforening frit bestemme alt,
herunder fx kræve betalt gæstebillet af alle,
som ikke er medlem af lokalforeningen?

Ja.

5-11-2017

E

1

Er Samfundet for Dansk Genealogi og
Personalhistorie en del af sammenlægningen?

Samfundet er ikke en del af sammenlægningen. Samfundet
har besluttet indtil videre at fortsætte det eksisterende
samarbejde.

5-11-2017

E

2

Hvad sker der med det nuværende kontingent
til SSF?

Kontingentet fra de nuværende lokalforeninger i SSF til SSF
vil bortfalde.

5-11-2017

E

3

Hvem vil modtage medlemsbladet
(Slægtsforskeren)?

Medlemsbladet sendes til samtlige betalende medlemmer af
landsforeningen.

5-11-2017

E

4

Hvad sker der med ”SSFs”
forlagsvirksomhed?

SSFs forlagsvirksomhed kommer til at fortsætte som en del
af landsforeningen.

Andet

Medlemmer

5-11-2017

F

1

Jeg er direkte medlem af DIS-Danmark. Hvad
betyder sammenlægningen for mig?

Den betyder ikke noget. Dit medlemskab fortsætter uændret
med samme rettigheder og pligter.

5-11-2017

F

2

Bliver min indflydelse på landsforeningens
arbejde mindre, efter at der nu skal vælges to
medlemmer til bestyrelsen gennem
lokalforeningsudvalget?

Nej. Der bliver oprettet to bestyrelsesposter mere til de nye
bestyrelsesmedlemmer, således at det direkte valg ved
generalforsamlingen fortsat udpeger 9 personer (og 2
suppleanter) til bestyrelsen.

5-11-2017

F

3

Jeg er medlem af en DIS-Danmark
lokalforening, men ikke medlem af DISDanmark. Hvad betyder sammenlægningen for
mig?

Den betyder, at du – som hidtil – ikke modtager
Slægtsforskeren, og at din adgang til landsforeningens
hjemmeside er begrænset i forhold til et fuldt medlemskab.

5-11-2017

F

4

Jeg er medlem af en SSF lokalforening, men
ikke medlem af DIS-Danmark. Hvad betyder
sammenlægningen for mig?

Den betyder, at du fremover ikke vil modtage medlemsbladet
Slægtsforskeren. Din adgang til landsforeningens
hjemmeside vil afhænge af, om du er oprettet som bruger,
men den vil være begrænset i forhold til et fuldt medlemskab.

5-11-2017

F

5

Jeg er medlem af en DIS-Danmark
lokalforening, men ikke medlem af DISDanmark. Hvad betyder sammenlægningen for
min forening?

Den betyder, at din lokalforening får mindre i aktivitetstilskud,
da tilskuddet bliver givet i forhold til den procentvise andel af
direkte medlemmer i landsforeningen.

5-11-2017

F

6

Jeg er medlem af en SSF lokalforening, men
ikke medlem af DIS-Danmark. Hvad betyder
sammenlægningen for min forening?

Det betyder, at din lokalforening nu får et aktivitetstilskud.
Dette tilskud bliver givet i forhold til den procentvise andel af
direkte medlemmer i landsforeningen i din lokalforening.
Sammenlægningen betyder også, at din lokalforening ikke
længere skal betale kontingent til SSF, så der vil være en lidt
større andel af dit kontingent til din lokalforening til rådighed
for aktiviteter i lokalforeningen.

5-11-2017

F

7

Hvad betyder det for mig som
medlem/bestyrelsesmedlem i forhold til
landsforeningen?

Det betyder, at du får indflydelse på landsforeningen og dens
aktiviteter og arbejde, idet lokalforeningerne gennem
lokalforeningsrådet dels får ret til at udpege to
bestyrelsesmedlemmer til landsforeningens bestyrelse, dels
får indirekte indflydelse gennem de to årlige møder i
lokalforeningsrådet.

