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Finnmarksvårens vakreste eventyr
Velkommen til et nytt og givende FSN-år med NettOpp
som et viktig kommunikasjonsnett, og velkommen til
finnmarksvårens vakreste eventyr: FSNs årsmøte med
fagdag 11. til 13. juni 2008. Gjennom disse dagene vil
FSN tilby faglige innspill fra øverste hylle, kultur og
natur fra landets mest særegne fylke, og et hyggelig
miljø til glede og nytte. Kort sagt; opplevelser som vil
sitte i minnet for lang tid.
Denne utgaven av NettOpp er i sin helhet viet
programmet for årsmøtet med fagdag. På denne sida
vil vi først og fremst presentere ledsagerprogrammet.
Dette programmet er en studietur i samisk kultur og
må være en unik opplevelse for alle som vil vite mer
om særegenheter i vårt nordligste fylke.
På side to vil vi presentere programmet for fagdagen,
som holder et svært høyt faglig nivå med blant annet
to statsråder på agendaen.
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Ledsagerprogram 12. juni
Kursen settes rett sydover mot Eiby-dalen, gjennom
den dramatiske Kløfta og inn mot Finnmarksvidda og
Sameland. Det blir lagt spesiell vekt på å gi kunnskap
om samiske forhold som forberedelse til besøket.
Vi ankommer tettstedet Kautokeino, og besøker ”Viddas
oase”, Juhls Silver Gallery. Dette er Finnmarksviddas
første sølvsmie, og vi får en omvisning i dette egenartede
anlegget som familien Juhls selv er arkitekter for og har
bygget opp gjennom mange år. Dette er et meget spesielt
sted, og for mange svært overraskende. En samling
gamle samiske bruksgjenstander finnes også i en egen
museumsavdeling. I en egen vakker avdeling av bygget
finnes en stor samling av pakistansk/-indisk/afghansk
brukskunst til salgs, i tilegg till utvalgte norske, svenske og
finske håndverksprodukter.
Etter besøket hos Juhls setter vi kursen direkte mot
Maze. Maze er et rent samisk bygdesamfunn med ca
350 innbyggere. Vårt samiske vertskap fra Cavzo Safari
ønsker velkommen i sin flotte, tradisjonelle klesdrakt, den
samiske kofta. Deretter spaserer man ned til elvebredden.
Etter utdeling av redningsvester og sikkerhetsinstruksjoner er det klart for en ca. 20 minutters tur med elvebåt.
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Etter elvebåtturen samles man i lavvu (samisk telt)
på elvebredden. På menyen står ”Biidos”, et tradisjonelt
samisk måltid, laget av reinskjøtt og poteter og med
hjemmebakt brød til. Samtidig får man lære om samisk
levesett, historie og kultur. Til dessert serveres bålkokt
kaffe og ”maze-kake”. Joik og fortellinger blir en naturlig
del av samværet mens vi sitter på deilige, varme reinskinn rundt bålet.

Fra ”Viddas oase”, Juhls Silver Gallery.

Redaktør: Bjarne Langseth
Telefon: 91 30 03 12
Epost: redaktor@fsn.no

Program med fagdag

1100–1115 Diskusjon og oppsummering.

ONSDAG 11. JUNI

1115–1215 Lunsj. Besøk hos utstillerne

1515–1730 Årsmøte FSN
2000–slutt Festmiddag – Alta Friluftspark.
Naturen langs Altaelva setter rammen for
nydelig mat og underholdning.

TORSDAG 12. JUNI – FAGDAG
SESJON 1. KUNDEN I FOKUS.
0830–0840 Åpning av FSNs Fagdag.
Ved styreleder Eilif Amundsen
0840–0900 Hvordan kan distriktsenergiverkene/FSN
bidra til forbedringer i bransjens omdømme?
Ved Peter Batta, Huseierne.

SESJON 2. SAMFUNNSANSVARLIG
ENERGIPOLITIKK.
1215–1300 Utkantpolitikk og næringsutvikling under
dagens rød-grønne regjering. Hvordan kan
distriktsenergiverkene bidra?
Ved kommunal- og regionalminister
Magnhild Meltveit Kleppa.
1300–1345 Energipolitikken. Aktuelle saker fra Olje- og
energidepartementet.
Ved olje- og energiminister Åslaug Haga /alt.
Statssekretær Liv Monica Stubholt.
1345–1415 Kaffepause. Besøk hos utstillerne.

0900–0920 Aktuelle saker fra Elklagenemnda. Hva gjør
disse med bransjens omdømme?
Ved Snorre Lamark, EBL.

1415–1445 Aktuelle saker fra ledelsen i NVE.
Ved avdelingsdirektør Marit L. Fossdal.

0920–0940 Omdømmeprosjektet FSN/KS Bedrift.
Ved Vidar Kildahl, KS Bedrift.

1530

Avreise til Hammerfest.

1730

Omvisning i Hammerfest, Melkøya,
Energihuset.

2000

Middag i Mikkelgammen

0940–1000 Erfaring fra samarbeidet med forbrukerne,
blant annet gjennom mange år i Statnetts
Brukerråd.
Ved Caroline Lund, Adv.firma Lund&co.
1000–1030 Kaffepause. Besøk hos utstillerne.
1030–1100 Store kostnadsutfordringer i sentralnettet.
Forbrukerne må ta hele regninga?
Ved Turid Siebenbrunner, salgsdirektør
Markedsavd. Statnett.

1445–1500 Oppsummering og avslutning.

FREDAG 13. JUNI
Hjemreise fra Hammefest direkte evt. via Alta.
Nærmere informasjon med påmelding
blir sendt ut om få dager.
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Mikkelgammen i Hammerfest
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