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Erbjud era medlemmar 100 kr rabatt
på Släkthistoriskt Forum
Tipsa era medlemmar om rabatten
på Släkthistoriskt Forum och tjäna
pengar till föreningskassan!

Alla föreningar som är medlemmar i
Sveriges Släktforkarförbund har fått en
rabattkod för att kunna ge
medlemmarna 100 kronor rabatt på
magasinet Släkthistoriskt Forum.
Er förenings unika rabattkod används
av medlemmen själv, när som helst
under året, direkt på
prenumerationssidan på Rötter.

Klirr i föreningskassan
För varje prenumerant som fyller i rabattkoden får dessutom er förening 10 kronor i
återbäring att dra av från valfri faktura från Sveriges Släktforskarförbund.
Rabattkoden, som du ser nedan, hittar du även på föreningens Mina sidor på Rötter
när du har loggat in.

Rabattkod för Sotenäs Personhistoriska Förening:

XUT322
Rabattkoden gäller en gång per person och är giltig till den 31/12 2022.

Färdigt annonsmaterial att ladda ner
Rabattkoden är unik för varje förening och kan förmedlas på exempelvis er förenings
medlemssida, per e-post direkt till medlemmarna eller i medlemstidningen.
Ett enkelt sätt att informera om medlemsrabatten är att använda någon av de
färdiglayoutade annonsmallarna som du hittar här nedan.

I Word fyller du enkelt i föreningens namn och rabattkod i de förberedda textfälten,
eller skriv direkt i PDF:en om det är möjligt med et program du använder.
Annonsmaterialet finns även att hämta på Mina sidor på Rötter.
•

NY!Annonsmall halvsida PDF

•

NY!Annonsmall halvsida Worddokument

•

Annonsmall A4 PDF

•

Annonsmall A4 Word-dokument

•

Annonsmall A3 PDF

•

Annonsmall A3 Word-dokument

•

Släkthistoriskt Forum reklambild
(jpg)

•

Släkthistoriskt Forum reklambild
utan bakgrund (png)

•

Annonstexten som Worddokument

Så fungerar återbäringen till föreningen:
För varje prenumeration som tecknas tillsammans med er förenings rabattkod får er
förening 10 kronor i återbäring.
Efter årsskiftet räknar förbundet ihop hur många koder som har utnyttjats för var och
en av föreningarna. Summan får er förening tillbaka i form av en kreditfaktura som kan
användas för att dra av på totalsumman från till exempel ett köp i Rötterbokhandeln,
medlemsavgiften till förbundet, föreningens utökade försäkringspremie via förbundet
eller extrakostnader i samband med konferenser.
Kreditfakturan är giltig i 12 månader efter fakturadatumet och återbäringen kan inte
utbetalas kontant.

Koden ger 100 kronor rabatt på:
•

Släkthistoriskt Forum (5 nr av
magasinet i pappersformat)

•

Premium Brons (5 nr av
magasinet digitalt plus digitala
extraresurser på Rötter)

•

Premium Silver (5 nr av
magasinet i pappers- och digitalt
format tillsammans med digitala
extraresurser på Rötter)

•

Premium Guld (5 nr av
magasinet i pappers- och digitalt
format, digitala extraresurser på
Rötter samt Släktforskarnas
årsbok)

Anrikt magasin för nyfikna släktforskare

Släkthistoriskt Forum är ett kvalitetsmagasin som ges ut av Sveriges

Släktforskarförbund sedan 1982. I det varvas historiska tillbakablickar med konkreta
tips på hur du löser släktforskningens små och stora mysterier.
Tidningens överskott går direkt tillbaka till förbundets verksamhet – som er förening

är en del av!
Det ger pengar till att till exempel ge ut nya böcker och databaser som hjälpmedel för

släktforskare, underhålla och utveckla webbplatsen Rötter och arrangera
sammankomster, som till exempel Släktforskardagarna. Här kan du läsa mer om
magasinet.
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