
 

Program & Dagsorden  
Slekt og Datas landsmøte  

28. og 29. april 2018 

 

Quality Hotel Klubben, Tønsberg 

 

 

 

 

 

   



 
 

Program landsmøtet 2018   
Velkommen til Tønsberg, hjertet av Vestfold - Norges eldste by! 

 

Lørdag 28. april  

Kl. 1130 – 1300  Registrering og lunsj  

Kl. 1300 – 1315  Åpning av Landsmøtet, ved styreleder Tone Moseid 

Kl. 1315 – 1410  Landsmøtesaker     

Kl. 1410 – 1430    Benstrekk, påfyll kaffe og innsjekk hotell første gruppe.  

Kl. 1430 – 1455    Slekt og Datas prioriteringer fremover, ved generalsekretær Anne Schiøtz 

Kl. 1455 – 1505 Hilsen fra Kulturvernforbundet, ved styreleder Jørg Eirik Waula 

Kl. 1505 – 1530 Innsjekk hotell 

 

Kl. 1530 – 1730  Slekt og Data Vestfold inviterer til byvandring med religionshistoriker 

Eivind Luthen. Vandringen ender i vakre Tønsberg og Færder bibliotek 

hvor det blir omvisning og servering av forfriskninger.  

Kl. 1900 – 1930  Samling før middag utenfor Ballsalen for de som ønsker 

Kl. 1930   Landsmøtemiddag i Ballsalen (drikke ikke inkl.)   

 

Søndag 29. april  

Kl. 0900 – 0945  Vestfoldarkivet – om kilder og samarbeidet med Slekt og Data Vestfold, 

ved avdelingsdirektør for Vestfoldarkivet Karianne Schmidt Vindenes 

Kl. 0945 – 1000  Benstrekk  

Kl. 1000 – 1130  Landsmøtesaker  

Kl. 1130 – 1300  Lunsj og utsjekk  

Kl. 1300 – 1500  Landsmøtesaker  

Kl. 1430 – 1500  Antatt avslutning  

Kl. 1500 – 1600 Mulighet for felles rusletur til Slottsfjellet.  

 

 

Evind Luthen. Foto: Visit Tønsberg.  



 

 

Dagsorden 2018  

 

Lørdag:  

1. Åpning og registrering av representanter  

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden  

3. Konstituering og valg av reisefordelingskomité, i henhold til vedtektenes §10 

4. Styrets årsmelding 

Søndag:  

5. Revidert regnskap for 2016 og 2017 

6. Strategiplan for 2018 – 2022, og tiltaksplan for 2018 – 2020 

7. Eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte  

8. Kontingent fra og med 2019 og andelen som gis som tilskudd til distriktslagene 

9. Budsjett for 2018 og 2019  

10. Kontrollkomitéens beretning  

11. Innkomne forslag  

12. Valg av styre, kontrollkomité, revisor og valgkomité  

13. Avslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbehold om mindre endringer i programmet. 

 

 



Praktisk informasjon 

 

Hotell 
Quality Hotel Klubben Tønsberg 

Nedre Langgate 49 

3126 Tønsberg 

 

 
Kart fra Tønsberg og Færder bibliotek tilbake til hotellet.  



 

Transport  
Fra Oslo Lufthavn Gardermoen 

Det går direktetog fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Tønsberg en gang i timen; 13 minutter 

over hver hele time. Siste tog fredag kveld går 23.13 og første tog lørdag går 06.13.   

Toget tar 1 time og 37 minutter. (NB! Sjekk eventuelle endringer på www.nsb.no før dere drar). 

Det tar cirka 10 minutter å gå fra jernbanestasjonen til hotellet som ligger sentralt like ved 

Tønsberg brygge.  

 

Fra Torp, Sandefjord Lufthavn  

Alle togene på Vestfoldbanen stopper på Torp stasjon, (bortsett fra direkteavgangene morgen 

og ettermiddag). Fra Torp stasjon er det gratis shuttlebuss rett til flyplassen (ca. 3 min).  

 

Det går tog fra Torp til Tønsberg en gang i timen. Siste tog fredag kveld går 00.07 og første 

tog lørdag går klokken 08.12.  Toget tar 51 minutter. (NB! Sjekk eventuelle endringer på 

www.nsb.no før dere drar). Det tar cirka 10 minutter å gå fra jernbanestasjonen til hotellet som 

ligger sentralt like ved Tønsberg brygge.  

 

 

Attraksjoner 

Tønsberg Brygge 

Tønsberg brygg er et hyggelig område. For de av dere som kommer fredag kveld, anbefales 

det å spise på en av de mange restaurantene dere finner her. Tips til gode restauranter finner 

dere i denne lenken: De 10 beste lunsjrestaurantene i Tønsberg - TripAdvisor. 

 
Foto: Visit Tønsberg 

 

 

 

  

https://no.tripadvisor.com/Restaurants-g190483-zfp30-Tonsberg_Tonsberg_Municipality_Vestfold_Eastern_Norway.html


Slottsfjellet 

 

Foto: Visit Tønsberg 

Slottsfjelltårnet er Tønsbergs mest kjente landemerke, og inngår som en del 

av Slottsfjellmuseet, som ligger ved foten av fjellet. Slottsfjellet har i dag den største 

ruinparken i Norden, etter kongene Håkon Håkonsens og Magnus Lagabøtes storstilte 

utbygging på 1200-tallet. Tårnet ble reist i 1888 etter at et utkikkstårn av tre, som Tønsberg 

Sjømannsforening bygget i 1856. Dette brant ned i 1876. I forbindelse med byens 1000-

årsjubileum i 1888, ble tårnet gjenreist som et tusenårs minnesmerke, slik det står i dag. 

Tårnet er 17 meter høyt. På toppen er utkikkstårnet med fantastisk utsikt over byen (80 moh). 

 

Osebergskipet 

 

Foto: Visit Tønsberg 

Verdens viktigste funn fra vikingtiden ble gjort like utenfor Tønsberg i 1904; nemlig 

oppdagelsen av det nå berømte Osebergskipet. Dette skipet har Stiftelsen Oseberg Vikingarv 

bygget en nøyaktig kopi av på frivillig basis. I byggeprosessen ble det kun benyttet verktøy og 

byggemetoder identisk med hva som ble brukt under byggingen av orginalskipet i vikingetiden. 

Kopien av Osebergskipet kan du besøke på havna i Tønsberg. En annen kopi av den vakre, 

utskårede baugen, kan sees i museumsgården til Slottsfjellmuseet. 

 

Verdens Ende 

For de av dere som kommer med bil, kan en tur til Verdens Ende anbefales. Verdens Ende 

ligger helt ute på sydspissen av Tjøme utenfor Tønsberg og er nok mest kjent for sitt vippefyr 

som er bygget opp av rullesten hentet fra Tjømes strender i 1932. Herfra får du majestetisk 

utsikt mot horisonten. 

 

Kilder attraksjoner: Visit Tønsberg. Se www.visitvestfold.com for informasjon om Tønsberg og 

flere attraksjoner som kan være verdt å få med seg.  

http://www.visitvestfold.com/no/tonsberg/se-og-gjore/attraksjoner/?TLp=5210&Osebergskipets-baug
http://www.visitvestfold.com/no/tonsberg/se-og-gjore/attraksjoner/?TLp=5210&Osebergskipets-baug
https://www.visitvestfold.com/no/tonsberg/se-og-gjore/attraksjoner/?TLp=1117109&Slottsfjellmuseet

