
 
 

 

 

 

 

 

 

Program & dagsorden  
Slekt og Datas Landsmøte 10. oktober 

med fagsamling 11. oktober 2020  

Scandic Lillehammer hotel, Lillehammer 

 

 

 

 

 

   



 
 

Program  
Landsmøte lørdag 10. oktober  

Landsmøtet 2020 holdes på Scandic Lillehammer Hotel på Lillehammer. Landsmøtesakene 

gjennomføres i en kombinasjon av fysisk og digital tilstedeværelse av delegatene.    

 

Kl. 11.30 – 12.30  Lunsj  

Kl. 12.00 – 12.45  Registrering av delegater og observatører (fysisk og digitalt) 

 

Kl. 13.00 – ca. 16.00 Landsmøte 

   Velkommen ved styreleder i Slekt og Data Morten Thorvaldsen  

   Dagsorden: 

SAK 1: Åpning og gjennomgang av registrerte deltakere og fullmakter  

SAK 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden  

SAK 3: Konstituering av landsmøtet  

SAK 4: Styrets årsberetning for 2018 og 2019 

SAK 5: Revidert regnskap for 2018 og 2019 

SAK 6: Kontrollkomitéens beretning  

Pause 

SAK 7: Tiltaksplan for 2021 – 2022 

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

SAK 9: Eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte  

SAK 10: Budsjett for 2020 og 2021  

Pause 

SAK 11: Reviderte vedtekter og retningslinjer for valgkomiteen og hederspriser 

SAK 12: Ingen innkomne forslag (frist for å sende inn forslag var 13. mars) 

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

Valgkomiteens leder presenterer komiteens innstilling. 
Det formelle landsmøtet avsluttes. 
 

Kl. 19.00 – 19.30  Samling før middag  

Kl. 19.30   Felles middag  

 

Fagsamling søndag 11.oktober  

Kl. 09.00 - 10.00  Gjennomgang av den nye Gravminnedatabasen.  

Kl. 10.00 – 11.30  Slik bruker dere Teams til å gjennomføre digitale styre- og medlemsmøter.  

Kl. 11.30 – 12.30  Lunsj og vel hjem 

 



Praktisk informasjon 

 

Hotell 

Scandic Lillehammer Hotel 

Turisthotellvegen 6, Lillehammer 
 

Priser  

Priser per deltaker er 2425.- dette dekker overnatting fra lørdag til søndag, lunsj lørdag og 

søndag, middag lørdag (ekskl. drikke) og frokost søndag.  

Eventuell overnatting fra fredag til lørdag koster 1 230.- for enkeltrom og 1430 for dobbeltrom 

og dekkes av den enkelte. Lunsj og deltakelse på landsmøtet lørdag koster 590 kroner.  

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 

• Navn på delegater per distriktslag meldes innen 25. september. Det kan kun møte inntil 

to personer fra hvert lag. Vi trenger også en liste over fullmakter.  

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

postadresse per deltaker.  

Muligheter i Lillehammer og omegn 

Årets landsmøte blir nedskalert på grunn av Covid-19 og det er usikkerhet knyttet til hvor mange 

som vil delta fysisk og digitalt. For at vi skal klare å opprettholde krav til avstand legges det 

dessverre heller ikke opp til noen planlagte felles aktiviteter, også fordi vi ikke vet hvor lang tide 

det tar å gjennomføre de formelle landsmøtesakene lørdag ettermiddag.  

 

Maihaugen har åpent lørdag og søndag fra kl. 11.00 – 16.00 

 

 

 

 

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

