SLA
SAMMENSLUTNINGEN AF LOKALARKIVER
SLA årsmøde den 6. og 7. oktober 2018

Tilmelding

Tilmelding til deltagelse i SLA’s årsmøde 2018 eller dele heraf kan ske elektronisk på
www.danskearkiver.dk eller ved udfyldelse og fremsendelse af denne tilmeldingsblanket som vedhæftet
fil på e-mailadressen: sla@danskearkiver.dk alternativt med alm. post.
Seneste tilmelding: onsdag den 19. september 2018
Tilmeld venligst kun én person pr. blanket.
Navn

……………………………………………….........

Privat tel.:

………………………….

Privat e-mail: ………………………….
Arkiv:

……………………………………………………..

Arkivadresse:

……………………………………………

By og postnr.:

……………………………………………

…………………………..

Arkivnr.:

Afkryds ønsker

Jeg deltager i generalforsamlingen for Sammenslutningen af Lokalarkiver, gratis
Jeg har stemmeret for arkivet
Jeg deltager som internatkursist i enkeltværelse lørdag/søndag, pris 995 kr.
Jeg deltager som internatkursist i dobbeltværelse lørdag/søndag, pris 695 kr.






Navn på værelseskammerat ………………………………………………………………
Jeg deltager som dagkursist lørdag/søndag incl. aftenbuffet, pris 595 kr.
Jeg deltager som dagkursist lørdag incl. aftenbuffet, pris 420 kr.
Jeg deltager som dagkursist lørdag ex. aftenbuffet, pris 195 kr.
Jeg deltager i aftenbuffet lørdag, pris 225 kr.
Jeg deltager som dagkursist søndag, pris 195 kr.
Jeg ønsker diætkost – hvilken ………………………………………………………………








Jeg ønsker at afregne Hotel Park Middelfart for min deltagelse:


ved check-out, hvilket er gebyrfrit



ved fakturering mod betaling af et mindre gebyr




.
Ved fakturering til arkivet:

e-mail: ………………………………

Ved fakturering til offentlig instans:

EAN-nr.: ………………………………

samt:

CVR-nr.: ………………………………

Evt. afbud senere end to døgn før årsmødet medfører fakturering til fuld pris.
Tilmelding til aktiviteter: bagsiden 

ANDKÆRVEJ 19, 7100 VEJLE, TLF.: 75 84 08 98. MAIL: sla@danskearkiver.dk

SLA
SAMMENSLUTNINGEN AF LOKALARKIVER
Aktiviteter, SLA årsmøde 2018

Afkryds ønsker

Lørdag den 6. oktober 2018
10.00 – 11.00

Fælles introduktionsforedrag



NN

16.45 – 17.45



Gamle reklamefilm

Søndag den 7. oktober 2018
09.00 – 10.30

Lektion A1



Gør arkivet kendt i lokalområdet I
Lene Wul, stadsarkivar, Kolding Stadsarkiv

10.45 – 12.15

Lektion A2



Gør arkivet kendt i lokalområdet II
Niels Winther Christensen, arkivleder, Skovlund Sognearkiv

09.00 – 10.30

Lektion B1



Reklamens historie
NN

10:45 – 12:15

Lektion B2



Reklamer som kilde
Søren Hein Rasmussen, forsker, dansk og europæisk
samtidshistorie

13.30 – 16.30

Tilvalg, søndagsudflugt
Morten Korch Museet og Kærsgaard Transport Museum



Evt. spørgsmål og/eller ønske om supplerende oplysninger bedes kontakt rettet til SLA’s sekretariat på
tel.: +45 7584 0898 eller på e-mailadressen: sla@danskearkiver.dk.

Ret til ændringer forbeholdes.
August 2018
/hh
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