SLA
SAMMENSLUTNINGEN AF LOKALARKIVER

Indkaldelse til SLA’s ekstraordinære generalforsamling
Kære medlemmer
Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Sammenslutningen af Lokalarkiver jf. vedtægternes §5. stk. 5. Den afholdes
Lørdag den 21. november 2020 kl. 15.30-16.00
med registrering fra klokken 15.00. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på
Sammenslutningen af Lokalarkivers sekretariats adresse Andkærvej 19, 7100 Vejle.
Dagsordenen for generalforsamling er:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsordenen for generalforsamlingens afholdelse
3. Styrelsens forslag til vedtægtsændringer
a. Lukningen af SLA’s Forlag og arkivbutik jf. §2. stk. 5
b. Ændring af kredsmødet til regionale møder jf. §6.
4. Indkomne forslag fra medlemmer
5. Eventuelt
Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling, forretningsordenen og styrelsens
forslag til vedtægtsændringer kan findes i dette dokument og udsendes til Sammenslutningen af Lokalarkivers ordinære og ekstraordinære medlemmer senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse jf. §5. stk. 2.
Forslag fra medlemmer skal være SLA’s sekretariat i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse j. §5. stk. 4, hvilket senest er lørdag den 24. oktober. Forslag
kan sendes til SLA’s sekretariat på mkm@danskearkiver.dk.
Det vil være gratis at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, men grundet regeringens forsamlingsforbud på 50 personer, vil det være nødvendigt at tilmelde sig.
Dette kan gøres gennem SLA’s hjemmeside, www.danskearkiver.dk. Der vil blive serveret en vand til de deltagende medlemmer.
Vel mødt i Vejle.
Med venlig hilsen
Sammenslutningen af Lokalarkiver

Jørgen Thomsen
Formand
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Forretningsorden for SLA’s generalforsamling
1. Dirigenten skal lede mødet upartisk og nøje overvåge, at almindelige regler for
mødedeltagelse og afstemning overholdes. Dirigenten afgør, i hvilken rækkefølge forslag sættes til afstemning.
2. Dirigenten skal konstatere generalforsamlingens lovlige indvarsling.
3. Dirigenten skal foranstalte udpegning af protokolfører og stemmetællere.
4. Ændringsforslag til allerede fremsatte forslag skal afleveres skriftligt til dirigenten.
5. En kandidat, der ikke deltager i generalforsamlingen, kan kun vælges, såfremt
der foreligger skriftlig accept fra den pågældende.
6. Valg og afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet
er foreskrevet i vedtægterne. Skriftlig afstemning skal foretages, når det forlanges af dirigenten. Ved personvalg, hvor der er opstillet flere kandidater, end der
skal vælges, foregår valget altid ved skriftlig afstemning, og for at en stemmeseddel kan betragtes som gyldig ved et personvalg, skal den indeholde netop det antal kandidatnavne, som skal vælges.
7. Der skal føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. Denne skal godkendes af dirigenten og formanden ved disses underskrifter.
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Forslag til vedtægtsændringer
SLA’s styrelse foreslår følgende ændringer til SLA’s vedtægter behandlet på den ekstraordinære generalforsamling lørdag den 21. november 2020.
§ 2 stk. 5
Den nuværende formulering lyder således:
”at drive SLA Forlag og gennem ejerskab af Arkibas ApS at tilvejebringe et fælles edbbaseret registreringssystem”
SLA’s styrelse foreslår, at denne formulering ændres til:
”og gennem ejerskab af Arkibas ApS at tilvejebringe et fælles digitalt registreringssystem”.
Begrundelse for ændringen:
Markante underskud på driften af forlaget år efter år som følge af vigende omsætning
og arkivernes brug af alternative indkøbskanaler har gjort det til et spørgsmål om tid, før
myndighederne formentlig vil kræve forlagsvirksomheden indstillet. Styrelsen har derfor
besluttet at indstille til den ekstraordinære generalforsamling, at vedtægterne ændres,
så der ikke længere vil være en pligt for styrelsen til at drive forlagsvirksomhed med
salg af arkivmaterialer m.v.
§6
Den nuværende formulering lyder således:
§ 6. Kredsmødet
Stk. 1
Mindst en gang årligt indkalder styrelsen repræsentanter for sammenslutningens kredse
og arkivsamvirker til møde. Herudover kan repræsentanter for de enkelte medlemsarkiver deltage. På disse møder forelægges og drøftes væsentlige spørgsmål vedrørende
sammenslutningens arbejde og organisation.
Stk. 2
Kredsmødet kan vedtage henstillinger og anbefalinger til styrelsen.
Stk. 3
Kredsmødet kan nedsætte udvalg til at behandle særlige spørgsmål. SLA’s styrelse skal
udpege mindst en repræsentant til hvert udvalg, Ved nedsættelse af udvalg skal disse
gives et kommissorium.
SLA’s styrelse foreslår, at disse formuleringer ændres til:
§ 6 – Regionale møder
Stk. 1
Mindst én gang årligt indkalder styrelsen medlemsarkiverne til regionale møder til orientering om og drøftelse af væsentlige spørgsmål vedrørende sammenslutningens arbejde og organisation.
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Begrundelse for ændringen:
Efter strukturreformen omkring 2006-2007 er det meget vekslende, i hvilket omfang
SLA’s medlemmer har adgang til velfungerende kredsorganisationer, og da kredsmøderne derfor primært i de seneste år har været anvendt til orientering om væsentlige nyheder og vigtige arkivspørgsmål, anser styrelsen det for rigtigst, at vedtægterne pålægger styrelsen at komme bredere ud med kommunikationen via regionale møder end via
ét samlet kredsmøde. Ved typiske kredsmøder har der i de senere år været 60-70 deltagere, mens SLA’s styrelse ved de regionale møder i 2018 mødte 4-500 repræsentanter
fra medlemsarkiverne.
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