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Regnskabsberetning 2016/
Rechenschaftsbericht 2016
Es gilt das gesprochene Wort.

Husum, den 16.09.2017
Kære venner,
SSW-landsforbundets regnskab for 2016 vurderes med et overskud på 11.838,70 €
som tilfredsstillende. Det er et fald i overskuddet i forhold til sidste år, som primært
skyldes udgifter til overborgmestervalget i Flensborg.
Landsforbundets indtægter er i 2016 med 580.276,08 € næsten uændret i forhold til
sidste år. Et mindre fald i tilskuddet fra den danske stat (på grund af at nogle
projektmidler faldt væk) og mindre kontingentindtægter blev modsvaret af et lidt
større tilskud fra den tyske stat og af flere frivillige bidrag bl.a. til
overborgmestervalgkamp. Tilskuddet fra den danske stat på 474.072,00 € udgør
over 80 % af de samlede indtægter. Tilskuddet fra Danmark er derfor fortsat
afgørende for, at SSW kan fortsætte sin politiske indsats for det danske mindretal i
Sydslesvig.
SSW har ved udgangen af 2016 3.394 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 156.
Landsforbundets indtægter fra medlemsbidragene er derfor faldet lidt med til i alt
19.027,00 €. Mens landsforbundets aktivitetsomkostninger er steget i forhold til 2015,
er udgifterne til administrationen faldet. Udover udgifterne til valgkampe, som steg fra
0 € til 36.187,50 €, voksede også personaleudgifterne med 16.825,31 € til i alt
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390.298,31 €. Årsagen er overenskomstmæssige stigninger i lønnen og en
timemæssig opprioritering af stillingen som amtssekretær i Slesvig-Flensborg amt.
Landsforbundet havde ved udgangen af 2016 en samlet formue på 181.122,96 €. De
er øremærket til gennemførelse af de kommende valgkampe i 2017 og 2018. I 2017
har landsforbundet til landdagsvalget på ca. 190.000,- € og 2018 budgetterer vi med
120.000,- € til kommunalvalget. Dvs. efter kommunalvalget vil landsforbundets
kassebehold være tom og muligvis skal kassekreditten tages i brug.
SSW har indgået en resultataftale med Sydslesvigudvalget for 2016. 29 ud af 31
resultatmål fra resultataftalen for 2016 mellem Sydslesvigudvalget og SSW blev
opfyldt. 2 blev ikke opfyldt. Dermed har SSW overordnet set opfyldt resultataftalens
krav for 2016.
Det foreliggende regnskab indikerer, at SSW også fremover kan overholde
budgetterne og vil være i stand til at finansiere sine valgkampe, som er afgørende for
mindretalspartiets fremtidige politiske indsats. Men det må understreges, at vi i
forhold til Sydslesvigudvalget også må vise, at vi så vidt muligt prøver på at
øge vores egne indtægter. Derfor foreslår landsstyrelsen også en
kontingentforhøjelse. Men derom senere mere.

Tak for ordet.

