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Et nyt Selskab for Dansk Fotografi

Overgangen til
det nye SDF
Dette har din fotoklub brug
for at vide.

Overgangen til Det nye SDF

Personligt medlemskab*

Det nye SDF bliver en realitet fra den 1 juli i år. I den forbindelse er der endnu engang brug for at informere om
hvordan man som klub skal forholde sig til overgangen.
Alle nuværende SDF medlemmer vil den 31.06.2019 blive konverteret til et personligt medlemskab af SDF.
Fra gammelt til nyt for klubmedlemmer
Den 01.07.2019 overgår det ”gamle” SDF til ”Det nye” SDF. I den forbindelse overgår alle klubmedlemmer til SDF
kategorien ”SDF FULD”. med det udbytte, der er tilknyttet. Det betyder, at nuværende SDF medlemmer, har samme
udbytte som nu på nær ”Dansk Fotografi” som en fysisk udgave, men derimod en digital udgave. Hvis man ønsker en
fysisk udgave kan man opgradere sit medlemskab til ”SDF Ekstra” dette kommer til at ske via SDF.dk
Dit medlemskabet går fra at være et klubmedlemskab til et personligt medlemskab, der betales via et abonnement,
som opkræves via nets. Prisen falder fra kr. 345,- til Kr. 250,-* pr. år (SDF Fuld) og opkræves en gang om året. ”SDF
Ekstra” med Dansk Fotografi med fysisk udgave koster kr. 610*
Medlemsskabet løber 1 år adgangen. Man kan til enhver tid opgradere sit medlemskab via SDF.dk
Klubben skal ikke mere opkræve SDF kontingent fra deres medlemmer
De klubber, som har skrevet noget om SDF medlemskab i klubbens vedtægter skal i inden 31.06.2019 ændre
klubbens vedtægter i forbindelse med opkrævning af SDF kontingent.
Klubben skal opkræve kontingent for perioden til og med 31.06.2019 (nuværende takst) – det vil sige og for det
første halvår i 2019, hvorefter SDF opkræver kontingentet.
Klubbens opgave:		
1. Evt. at ændre vedtægter således de træder i kraft den 01.07.2019

Alle klubmedlemmer overgår til SDF kategorien ”SDF FULD” pr. 30.6.2019
* Priserne er stadig vejledende og vil blive endeligt fastlagt den 1.5.2019

Klubmedlemskab

2. Opkræve SDF kontingent for perioden 01.01.2019 – 31.06.2019 (kr. 172,50 pr. medlem)
3. Herefter skal klubben ikke mere opkræve SDF kontingent
4. Registrerede klubber bliver konverteret over til SDF KLUB, og modtager pr. 1.7. en opkrævning på 500 kr.
som blot skal betales for at fortsætte som SDF registreret klub
Alle tilmeldinger sker på sdf.dk og bliver klar i løbet af foråret – I vil få besked i jeres mailboks.
Introduktion af SDF for nye klubmedlemmer
Vi vil naturligvis være glade for at klubben introducerer nye medlemmer til SDF via jeres fotoklub. Derfor har vi lavet
en folder, som vil blive sendt til alle klubber, der informerer om hvad SDF står for og hvilke udbytte man kan forvente
sig og hvordan man melder sig ind. Vi fremstiller desuden en ny folder som introducere SDF overfor nye klubber, hvor
et medlemskab nu koster kr. 500 om året.
Der vil komme info på SDF.dk om ovenstående og vi gør alt for at lave tilmeldingen og opgraderingen nemmest
muligt.
Eventuelle spørgsmål kan sendes til formand@sdf.dk - (vi svarer så hurtigt som muligt)
Per Valentin - SDF Formand

Et klubmedlemskab er for selve klubben. Det er en gren for sig selv. Klubben kan melde sig ind for kr. 500,- årligt.
Dette giver ikke klubbens medlemmer medlemskab af SDF – det skal den enkelte selv vælge under ”personligt
medlemskab”.
Som klub får man en del goder som f.eks. klubaktivitetskalender, tilgang til SDF fælleskalender på sdf.dk, egen profil på
SDF.dk, deling af diverse materialer, arrangementer og klubben kan samtidig deltage på Den Nationale (med de medlemmer som er repræsenteret i klubben).
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