SLA
SAMMENSLUTNINGEN AF LOKALARKIVER

Fra: Hanne Hauge [mailto:hh@lokalarkiver.dk]
Sendt: 21. juni 2017 13:53
Til: sla@lokalarkiver.dk
Emne: VS: Danske Arkivdage i Odense i september
Kære medlemmer
I forbindelse med Danske Arkivdage i Odense den 26. og 27. september udsendte vi i
sidste uge nedenstående invitation.
Vi minder nu om arrangementet – og vi gør særligt opmærksom på, at der er en særlig
introduktionspris til og med på fredag den 23. juni.
Priserne for SLA’s medlemmer er følgende:
Introduktionspriser (incl. moms) ved tilmelding til og med 23. juni:

SLA medlemmer

Begge dage

Dag 1 (26/9)

Dag 2 (27/9)

1.500 kr.

1.000 kr.

500 kr.

Begge dage

Dag 1 (26/9)

Dag 2 (27/9)

2.000 kr.

1.325 kr.

675 kr.

Priser (incl. moms) ved tilmelding efter 23. juni:

SLA medlemmer

Af hjemmesiden for Danske Arkivdage (se linket nedenfor) fremgår det, at der er en
særligt lav pris for medlemmer af ODA – det skyldes det enkle forhold, at ODA har
valgt at aflyse sit årsmøde i år og i stedet at give et større tilskud til nedbringelse af deltagerprisen ved Danske Arkivdage. SLA har ikke truffet en lignende beslutning, og derfor er det, for SLA’s medlemmer, ovenstående priser der gælder (ligesom for arkivarer
fra Rigsarkivet og andre).
Med venlig hilsen
SLA’s styrelse

Mail, udsendt den 16. juni:
Danske Arkivdage i Odense i september

Andkærvej 19D, 7100 Vejle - Tlf.: 75 84 08 98 – Mail: sla@lokalarkiver.dk

SLA
SAMMENSLUTNINGEN AF LOKALARKIVER
Rigsarkivet, ODA og SLA har igennem et par år forberedt afholdelsen af Danske Arkivdage.
Nu ligger det fast, at arrangementet, der varer godt og vel et døgn, afholdes den 26. og
27. september i Odense.
Programmet for arkivdagene findes på dette link
http://www.danskearkivdage.dk/
hvor man også kan se, hvordan man tilmelder sig osv.
Bemærk, at tilmelding kan finde sted til introduktionspris indtil den 23. juni. På den
måde spares 400 kr. plus moms pr. deltager.
Vi håber, at mange vil studere programmet og tilmelde sig arrangementet – trods prisen.
Med venlig hilsen
Jørgen Thomsen
Sammenslutningen af Lokalarkiver
Andkærvej 19
7100 Vejle
Tlf.: 7584 0898
www.danskearkiver.dk
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