Formanden har ordet
Så har vi et veloverstået årsmøde bag os, og jeg har fået den glæde og fornøjelse som ny formand at skulle
styre SSF videre i det næste årstid.
Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til alle, der tog sig tid til at deltage i årsmødet. Tak for en god og
åben dialog og for de blide spark i en vis legemsdel. Det gør jo, at man bliver mere fokuseret.
Et emne, som der blev talt meget om, var spørgsmålet om, hvorvidt forlaget er en del af SSF eller ej. Som
det kan læses i referatet, er der ingen tvivl om, at forlaget ER en del af SSF. Det er blot rent
regnskabsteknisk skilt ud som et "datterselskab", bl.a. fordi vi ønsker at tydeliggøre, hvorledes
pengestrømmene er i SSF, og for at medlemmerne kan se, at det rent faktisk har været indtægterne fra
forlaget, der har været den væsentligste årsag til, at SSF fortsat kunne eksistere.
Økonomi og penge - eller måske rettere manglen på samme - var også et emne, der blev livligt debatteret.
Det er bestyrelsens opfattelse, at foreningen skal have en sund økonomi med penge på kistebunden, og at
de aktiviteter, vi sætter i gang helst ikke skal give underskud. Dette synspunkt blev heldigvis delt af
mødedeltagerne, og som en konsekvens heraf kommer der kontingentstigninger, se nedenfor.
Det blev besluttet at fastsættelse kontingentet for 2017 til 34 kr. pr. medlem. Samtidig var der enighed på
årsmødet om at varsle, at der vil blive foreslået endnu en kontingentstigning næste år, således at
kontingentet for 2018 vil blive 44 kr. pr. medlem.
Tænk på, hvor meget I får for så lidt.
• 2 blade om året (ét enkelt nummer af et ugeblad koster omkring 40 kr!)
• Repræsentation i brugerrådene ved Rigsarkivets forskellige afdelinger, så vi har mulighed for at
påvirke deres indsatsområder
• En hjemmeside med råd og vejledninger
• En facebookgruppe, "slægtsforskning", hvor vi sammen med DIS Danmark og Samfundet hjælper
jer alle sammen, når I er gået i stå i jeres søgen efter en ane eller ikke kan læse de snørklede tekster
• Et årsmøde, hvor vi forsøger at finde et godt og relevant foredrag at slutte dagen af med
• En slægtshistorisk weekend, hvor vi kommer hele vejen rundt om et slægtshistorisk emne med
foredrag og workshops, og hvor I har mulighed for at udveksle tanker og ideer med ligesindede.
Det er bestyrelsens hensigt at arbejde målrettet på at få en tæt dialog i gang med DIS Danmark og
Samfundet for Genealogi og Personalhistorie med henblik på at afklare mulighederne for et meget
tættere samarbejde, hvilket forhåbentlig vil ende med en fusion af de 3 organisationer til én stor,
slagkraftig organisation. Som optakt hertil vil vi igen i sommeren 2017 forsøge - og måske permanent
fremover - at udsende et fælles blad.
En af de største opgaver for SSF i den kommende tid er afholdelsen af slægtshistorisk weekend 2.-4.
september 2016. Det glæder vi os meget til, og vi håber at se rigtig mange deltagere fra vores
medlemsforeninger. Der er i skrivende stund 58 tilmeldt, så I skal nok skynde jer, hvis I også gerne vil
med. Tilmelding kan ske til sekretaer@ssf.dk.

På næste årsmøde kan I forvente, at der bliver et punkt på dagsordenen, der hedder:
Beslutning om at gennemføre forhandlinger med DIS Danmark og Samfundet for Genealogi
og Personalhistorie med henblik på en fusion.
Grunden til at vi varsler dette dagsordenspunkt allerede nu er, at dette - så vidt vi kan se - faktisk aldrig er
blevet formelt vedtaget på et årsmøde. Ved at varsle det allerede nu har I mulighed for at diskutere det i
jeres lokalforening, så jeres holdning er klar i god tid inden årsmødet.
Selvfølgelig vil det være sådan, at hvis forhandlingerne lykkes, så vil det kræve, at der træffes en endelig
beslutning om fusion på 2 på hinanden følgende årsmøder, så selve fusionen er ikke noget, der ligger lige
rundt om hjørnet.
Referatet fra årsmødet ligger på SSFs hjemmeside. Referatet kan læses via dette link:
http://ssf.dk/index.php/ssf/arsmode/271-arsmode-2016-referat
, og I kan hilse på den nye bestyrelse på hjemmesiden her: http://ssf.dk/index.php/ssf/bestyrelsen.

