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Forslag: Sammenlægning af DIS-Danmark og SSF.
Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen i DIS-Danmark til at forestå en sammenlægning
af DIS-Danmark og SSF som beskrevet i ”Forslag til sammenlægning af SSF og DISDanmark”.
Dette forslag støttes fuldt af DIS-Danmarks bestyrelse.

--------------------------------------På baggrund af vedtagelsen ved DIS-Danmarks generalforsamling 14. april 2018 er der
foretaget ændring i forslaget nedenfor, side 4, idet der er tilføjet følgende under ”Etablering
af et Lokalforeningsråd”:
Stemmeberettigede og valgbare i Lokalforeningsrådet ved valget til de to
bestyrelsesposter er medlemmer af Danske Slægtsforskere.
Denne bestemmelse er herefter på baggrund af den bemyndigelse, bestyrelsen fik på
generalforsamlingen, indføjet i de nu vedtagne vedtægter for Danske Slægtsforskere,
nemlig i § 4, stk. 2, der herefter lyder:
Stk. 2. Lokalforeningsrådet mødes op til to gange om året og vælger af sin midte to
medlemmer til Danske Slægtsforskeres bestyrelse. Stemmeberettigede og valgbare ved
valget er medlemmer af Danske Slægtsforskere. De af lokalforeningsrådet valgte to
bestyrelsesmedlemmer er i deres funktionsperiode fødte medlemmer af
lokalforeningsrådet.

FREMTIDSUDVALGET

23. januar 2018

Forslag til sammenlægning af DIS-Danmark og SSF
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.
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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:
DIS-Danmark og SSF lægges sammen i en fælles landsforening.

DIS Generalforsamling,
14. april i Næstved

SSF Årsmøde, 21. april i
Odense

1) Beslutning om
sammenlægning med SSF.
2) Nye vedtægter
fremlægges og vedtages.

1) Beslutning om
sammenlægning med DISDanmark.
2) Udkast til vedtægter
fremlægges.
3) Disponering af formue

Møder samles en enkelt dag, 26. maj 2018
Evt. DIS Ekstraord. møde
Vedtagelse af nye
vedtægter.

Evt. SSF Ekstraord. møde
Beslutning om
sammenlægning

Danske Slægtsforskere
Ekstraordinær generalforsamling
Valg til bestyrelse

Sammenlægningen forudsætter vedtagelse af nærværende forslag på henholdsvis DISDanmarks generalforsamling 14. april 2018 og SSFs årsmøde 21. april 2018.
Den endelige sammenlægning sker på en ekstraordinær generalforsamling den 26. maj
2018.

Oprettelse af partnerskabsaftaler:
Mellem en lokalforening og landsforeningen kan der oprettes en partnerskabsaftale, hvor
de gensidige forpligtelser fastlægges. Lokalforeninger med partnerskabsaftaler bliver
således en del af den nye, samlede forening.

Etablering af et lokalforeningsråd:
Landsforeningen etablerer et lokalforeningsråd.
Stemmeberettigede og valgbare i Lokalforeningsrådet ved valget til de to
bestyrelsesposter er medlemmer af Danske Slægtsforskere.
Rådet mødes op til 2 gange om året. Hver lokalforening med en partnerskabsaftale kan
sende op til 2 repræsentanter til rådets møder.
Lokalforeningsrådet vælger 2 medlemmer af deres midte til landsforeningens bestyrelse.
Disse er fødte medlemmer af lokalforeningsrådet.
Lokalforeningsrådet inspirerer landsforeningen til aktiviteter, projekter og
udviklingsopgaver, ligesom rådet kan koordinere aktiviteter og initiativer imellem
lokalforeningerne.
Lokalforeningsrådet konstituerer sig selv.
Repræsentanter fra landsforeningens bestyrelse kan deltage i lokalforeningsrådets møder
efter bestyrelsens og lokalforeningsrådets ønske og behov.
Afholdelse af og transport til de to nævnte møder finansieres af landsforeningen. Hvis
lokalforeningsrådet ønsker at mødes oftere, kan dette ske ved egenfinansiering.

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 fremlagt en FAQ med svar
på spørgsmål.

Tidsplan:
14. og 21. april 2018 vil henholdsvis DIS-Danmarks generalforsamling og SSFs årsmøde
blive gennemført som allerede planlagt.
Den 26. maj 2018 afholdes den ekstraordinære generalforsamling, og den nye fælles
forening kan begynde sit virke.

