
Erbjudande om att teckna en 
föreningsprenumeration
I mitten av januari lanserar förbundet ett antal abonnemang och  
prenumerationer på Rötter (www.rotter.se) där vi kommer att erbjuda 
Släkthistoriskt Forum, Släktforskarnas årsbok och extramaterial till 
förmånliga paketpriser. 

Vi vill naturligtvis erbjuda våra medlemmars medlemmar 
ett ännu bättre pris – därför kommer medlemmar i 
Sveriges Släktforskarförbunds medlemsföreningar 
erbjudas att teckna abonnemanget ”Premium silver” 
med 100 kr rabatt. Ordinarie pris för innehållet är 374 kr, 
paketpriset kommer att vara 299 kr

– föreningsmedlemmen betalar endast 199 kr! 

Ja, tack! Jag beställer härmed en föreningsprenumeration: 

 Jag betalar in 199 kr extra till min förening, samtidigt med medlemsavgiften för 2020- och får tillgång till en  
 särskild föreningsprenumeration motsvarande ”Premium silver” via Sveriges Släktforskarförbund under 2020. 

 Jag intygar att jag inte är prenumerant på Släkthistoriskt Forum sedan tidigare, alternativt att jag har en  
 pågående prenumeration som kommer att ha löpt ut under 2019.

För- och efternamn:  

Adress:

E-postadress:

Paketet innehåller: 
• Släkthistoriskt Forum, papperstidning, helårsprenumeration  
 nr 1–5 2020 
• Släkthistoriskt Forum, digital helårsprenumeration, nr 1–5 2020 
• Premiuminloggning på Rötter under 2020 (motsvarar tidigare  
 ”Rötters Vänner” + nytt material) 

Erbjudandet ges endast en gång om året och beställningen görs via 
din förening genom att du, utöver medlemsavgiften för 2020, betalar 
in 199 kr extra och lämnar in nedan uppgifter ifyllda till din förening. 

Endast årsvis för nya prenumeranter 

Observera att detta endast kan erbjudas nya prenumeranter, samt dig som har en prenumeration som kommer att 
ha löpt ut under 2019. 

De medlemmar som har en prenumeration som löper ut senare under 2020 kan inte erbjudas en förenings-
prenumeration för 2020- utan måste avvakta till nästa år när samma erbjudande kommer igen.

 (För att inte missa något nummer av tidningen rekommenderar vi att man köper lösnummer via Rötterbokhan-
deln under perioden efter att din prenumeration har löpt ut.)
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