Sammenslutning af DIS-Danmark og SSF
Indstilling fra DIS-Egedal, Slægt & Data
DIS-Egedal ser store muligheder for en betydelig styrkelse af slægtsforskningen i Danmark ved en
sammenslutning af DIS-Danmark og SSF. Vi mener, at DIS-Danmarks nuværende struktur med mindre
korrektioner skal være udgangspunkt for den sammensluttede forening, idet DIS-Danmark bliver den
fortsættende forening, mens SSF opløses.
Som udgangspunkt vil sammenslutningen kun i meget begrænset omfang berøre medlemmer af DISDanmark. De største udfordringer ligger i integrationen af SSF lokalforeninger. Det synes nødvendigt ved
denne integration at reformere de nuværende regler for DIS lokalforeninger.
Nedenfor vil DIS-Egedals bestyrelse redegøre for sin stilling til de væsentligste ændringer i den
sammensluttede forening. Punkterne er opstillet i aktiviteter efter deres økonomiske belastninger i DISDanmarks 2016-regnskab.

Medlemsblad – Slægt & Data (521.000 kr)
DIS-Egedal foreslår, at det nuværende ”Slægt & Data” fortsætter uændret og udsendes til alle medlemmer
af hovedforeningen.
På den korte bane vil oplaget af ”Slægt & Data” i hovedforeningen være uændret og fremadrettet følge
medlemstallet i hovedforeningen. Bladet ”Slægten” udgår, mens SSF-lokalforeningsmedlemmer, som også
er medlem af DIS-Danmark fortsat vil modtage ”Slægt & Data”.

DIS-Danmarks hjemmesider (197.000 kr.)
DIS-Danmarks hjemmesider består af de 2 hoveddomæner www.slaegtogdata.dk og www.dis-danmark.dk
samt et antal hjemmesider med slægtshistoriske materialer, doneret af medlemmer. SSF råder over
domænet www.ssf.dk.
Alle lokalforeninger benytter det tildelte område på DIS-Danmarks hjemmeside.

DIS-Egedal vil foreslå at integrere SSF’s hjemmeside i de eksisterende DIS-Danmark hjemmesider.
Arrangementer i SSF’s lokalforeninger har i længere tid allerede været annonceret på lige fod med
arrangementer i DIS lokalforeninger og andre arrangementer for slægtsforskere.
DIS-Egedal anser bibeholdelsen af DIS-Forum i sin nuværende form som et vigtigt aktiv.

Regnskab og revision (185.000 kr.)
Regnskabsfunktionen udfører kontingentopkrævning for hovedforeningen samt de fleste DIS
lokalforeninger. Desuden har funktionen ansvar for hovedforeningens bogføring samt afregning med
lokalforeningerne.
DIS-Egedal foreslår, at disse funktioner fortsættes uændret. SSF lokalforeninger, der fortsætter i
hovedforeningen, får ligeledes kontingentopkrævning gennem hovedforeningen. Merudgiften hertil anses
for minimal, da skønsmæssigt halvdelen af de nye medlemmer i forvejen er medlemmer i DIS-Danmark.

DIS ekspedition (128.000 kr.)
DIS ekspedition varetager medlemsadministration, medlemsservice samt bogsalg.
DIS-Egedal foreslår, at denne funktion fortsætter uændret. Dog bør bogsalget integreres med det
nuværende SSF forlags bogsalg.

Lokalforeninger (87.000 kr)
Lokalforeningerne er det naturlige samlingssted for slægtsforskere overalt i Danmark. Lokalt bidrager
foreningerne med videnformidling gennem foredrag, workshops samt rådgivning til nybegyndere indenfor
slægtsforskning. Lokalforeningerne udgør yderligere et vigtigt bindeled til lokale institutioner og bidrager i
væsentlig grad til udbredelsen af slægtsforskningen i Danmark. Det må være målet, at der findes en
lokalforening i hver kommune.
DIS lokalforeninger modtager i dag et tilskud på op til 5.000 kr. om året til afholdelse af foredrag og udgifter
til 3. mand i forbindelse med andre arrangementer.
DIS-Egedal foreslår grundlæggende at bibeholde dette tilskud i sin nuværende form. Vi er dog åbne for en
omstrukturering af tilskuddet, når det samlede tilskud forøges forholdsmæssigt.
Det er DIS-Egedals indstilling, at alle nye medlemmer i lokalforeningen samtidig skal være medlem i
hovedforeningen. Provenuet ved den forventede medlemsvækst i hovedforeningen benyttes helt eller
delvist til forøgelse af det samlede tilskud til lokalforeningerne.
Som en følge af øgede tilskud foreslår DIS-Egedal, at alle medlemmer af hovedforeningen får adgang til
lokalforeningernes åbne arrangementer på lige fod med lokalforeningens medlemmer.
DIS-Egedal ser denne integration mellem lokalforeningerne og hovedforeningen som en stor fordel for alle
medlemmer. Den forventede tættere dækning med lokalforeninger vil således gøre det mere bekvemt for
alle medlemmer at deltage i lokale slægtshistoriske arrangementer.

Tidligere SSF lokalforeninger og andre uafhængige foreninger optages på de samme betingelser, som vil
gælde for hovedparten af DIS lokalforeninger.
Under disse betingelser må lokalforeningerne forventes at blive det største aktiv til sikring af vækst i
medlemsantallet i hovedforeningen.

Arkiv & Bibliotek (74.000 kr.)
DIS Arkiv & Bibliotek opbevarer og tilgængeliggør medlemmernes arkivalieafskrifter, slægtsforskning og
andre slægtshistoriske materialer i det omfang disse materialer er sorterede og af interesse for en bredere
kreds af medlemmer. DIS Arkiv & Bibliotek anskaffer og tilgængeliggør også materialer indenfor områderne
slægts-, lokal- og personalhistorie samt relevant lovgivning.
DIS-Egedal indstiller, at denne aktivitet fortsætter uændret.

Slægtens Forlag (SSF aktivitet)
DIS-Egedal foreslår, at Slægtens Forlag sammenlægges med DIS-Danmarks bogsalg og udskilles som en
kommerciel aktivitet.
I 2016 havde Slægtens Forlag en omsætning på 73.000 kr., mens bogsalget i DIS-Danmark udgjorde 12.000
kr. eller tilsammen 85.000 kr.
Med omlægning af forlaget, automatisering og separat webshop vil der være et betydeligt vækstpotentiale
i denne aktivitet med et overskud til hovedforeningen.

Andre aktiviteter
Blandt de eksterne aktiviteter er samarbejdet med Rigsarkivet den vigtigste aktivitet. Men også udbygning
af samarbejdet med stads- og lokalarkiver er vigtigt.
Til udbredelse af kendskabet til slægtsforskning er et samarbejde med såvel nationale som lokale medier
afgørende for vedligeholdelse af interessen for at vide mere om den enkeltes familie.

Afsluttende bemærkninger
Det er DIS-Egedals overbevisning, at de beskrevne ændringer vil føre til et stærkere og bedre DIS forbund,
bestående af én hovedforening og en større mængde lokalforeninger.
Udover de primære tilbud til medlemmerne med Slægt & Data og hjemmeside vil DIS forbundet blive
udvidet med lokalforeninger i et tættere netværk over hele landet.
Lokalforeningerne vil formidle viden gennem foredrag og workshops samt være fødselshjælpere til
nybegyndere inden for slægtsforskning. Det er målet at få glade og tilfredse medlemmer.
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