
 
 

 

 

 

 

 

 

Program & dagsorden  
Slekt og Datas Landsmøte 

25. og 26. april 2020 på Lillehammer 

Scandic Lillehammer hotel 

 

 

 

 

 

   



 
 

Foreløpig program  
Velkommen til Lillehammer! 

 

Lørdag 25. april  

Kl. 10.00 – 12.00  Registrering av delegater og observatører 

Kl. 11.30 – 12.25 Lunsj  

 

Kl. 12.30 – 13.00  Velkommen ved styreleder i Slekt og Data Morten Thorvaldsen  

   Åpning av Landsmøtet ved statssekretær i Kulturdepartementet  

   Knut Aastad Bråten 

   Velkommen til Lillehammer ved leder i Slekt og Data Oppland Kjell-Helge Moe  

  

Kl. 13.00 – 13.45    Nye muligheter ved bruk av kunstig intelligens i arkivet, samarbeid og 

prioriteringer fremover ved riksantikvar Inga Bolstad  

Kl. 13.45 – 14.00 Kaffe og benstrekk 

Kl. 14.00 – 14.25 Norsk utvandrermuseum. Avdelingsdirektør Terje M. Hasle Joranger gir et dykk 

   ned i et av landets største migrasjonssamlinger med spesielt vekt på den norske 

   historien om utvandring og hjemvandring. 

Kl. 14.25 – 15.00  Arkiv og kilder i Oppland  

 

Kl. 15.00 – 15.15 Innsjekk hotell  

Kl. 15.15  Rusletur fra hotellet til Maihaugen 

Kl. 15.30 – 17.00  Omvisning på Maihaugen; «En vandring med 100-års støvler» 

 

Kl. 19.00 – 19.30  Samling før middag  

Kl. 19.30   Jubileumsmiddag med kortreist mat fra innlandet, taler og utdeling av  
   hederspriser  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
Knut Aastad Bråten Inga Bolstad   Terje M. Hasle Joranger       Maihaugen 



 

Søndag 26. april  

Landsmøtesaker 

 
Kl. 09.00 – 11.30  SAK 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

SAK 3: Konstituering av landsmøtet  

Valg av møteleder, referenter, to til å skrive under årsmøteprotokollen, tellekorps 

og redaksjonskomite. Samt valg av reisefordelingskomité i henhold til 

vedtektenes §10.  

 

SAK 4: Styrets årsberetning for 2018 og 2019 

SAK 5: Revidert regnskap for 2018 og 2019 

SAK 6: Kontrollkomitéens beretning  

SAK 7: Tiltaksplan for 2021 – 2022 

SAK 8: Kontingent fra og med 2021 og andel tilskudd til distriktslagene 

SAK 9: Eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte  

 

 

Kl. 11.30 – 12.30  Lunsj og utsjekk  

 

SAK 10: Budsjett for 2020 og 2021  

SAK 11: Reviderte vedtekter og retningslinjer for hederspriser 

SAK 12: Innkomne forslag (frist for å sende inn forslag er 13. mars) 

SAK 13: Valg av styre, kontrollkomité, revisor og valgkomité  

Valgkomiteens leder presenterer komiteens innstilling. 
 Takk til avgåtte styremedlemmer og velkommen til nye. 

 

Eventuelt (avhengig av hvor lang tid landsmøtesakene tar) 

   Kilder som folk vanligvis ikke bruker, foredrag ved vår erfarne   

   slektsforsker Jonny Lyngstad. 

 

 

Kl. 13.45 – 14.00 Avslutning  

Reisekomiteen presenterer reisefordelingsbeløpet.  

 

Takk og vel hjem! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Praktisk informasjon 

 

Hotell 

Scandic Lillehammer Hotel 

Turisthotellvegen 6, Lillehammer 

 
Priser  

Priser per deltaker er 3 190.- dette dekker overnatting fra lørdag til søndag, lunsj lørdag og 

søndag, festmiddag lørdag (ekskl. drikke), frokost søndag og guidet tur på Maihaugen.  

Eventuell overnatting fra fredag til lørdag koster 1 230.- og dekkes av den enkelte. 

Slekt og Data dekker kostnaden fra lørdag til søndag for en person fra hvert lag, fortrinnsvis leder. 

Kostnaden for reise og opphold for delegater dekkes av distriktslaget. For å sikre en rettferdig 

kostnadsfordeling mellom distriktslagene, blir reisekostnadene fordelt basert på gjennomsnittlig 

reisekostnad, hvor de distriktslag som har hatt utgifter lavere enn gjennomsnittet betaler inn differansen, 

mens de som har hatt utgifter utover gjennomsnittet får dekket det overskytende. 

 

Påmelding 

• Antall delegater per distriktslag meldes inn samlet så fortest mulig. Endelig navneliste 

trenger vi fortrinnsvis innen 1. april, og senest innen 10. april.  

• Medlemmer som ønsker å delta som observatører kan ta kontakt fortløpende for mer 

informasjon. 

• Påmelding sendes til generalsekretar@slektogdata.no. Husk å oppgi navn og e-

postadresse per deltaker. Samt gi beskjed så fort som mulig om det ikke er praktisk 

mulig for dere å reise til Lillehammer på lørdag.  

 

 

 

Foto: Ukjent/Anno Domkirkeodden og Willhelm Råger/Oslo Museum. Pressefoto.  

 

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/lillehammer/scandic-lillehammer-hotel?_ga=2.135117751.779563535.1580731353-508022654.1560241908
mailto:generalsekretar@slektogdata.no

