Nr. 5 August 2007
Velkommen til FSN’s årsmøte i Finnmark, 11.–13. juni 2008
AV ODD LEVY HARJO
Som tidligere arrangører kan selvfølgelig vi også
skilte med attraksjoner som er oppført på UNESCOs
verdensarvliste – dette er en fin tradisjon som vi
selvsagt håper blir videreført av arrangører etter oss.

FSN’s årsmøte blir en flott mulighet til å oppleve
Finnmark fra “Vidde til Hav”! Alta og Hammerfest vil
være rammene for dine opplevelser, og det foreløpige program ser slik ut:

Onsdag 11. juni
Årsmøtet starter om ettermiddagen
på Rica Hotel Alta. Om kvelden blir det
utflukt til Storelvdalen. Første stopp er
Pæskatun, ett av Alta’s mange skiferbrudd, hvor man vil få en spennende
omvisning og demonstrasjon. Så fortsetter turen til Alta Friluftspark som
ligger ved bredden av den kjente Altaelva. Her inntas en fin og spesiell middag i Laksestua. Det vil også bli anledning til en kort elvebåttur på den
berømte lakseelva.

Torsdag 12. juni
Fagdag på Rica Hotel Alta
Om ettermiddagen går turen videre til
Hammerfest – en flott tur med buss
eller båt. Overnatting på Rica Hotel
Hammerfest og Thon Hotel Hammerfest. Middagen denne kvelden skal være
i “Mikkelgammen”, og også dette blir en
flott opplevelse. Ikke langt fra Hammerfest sentrum spiser vi et samisk måltid
rundt bålet. Joik og historier om livet
som reindriftssame avrunder kvelden.

Forum for Strategisk Nettutvikling
Telefon Styreleder/daglig leder: 97 03 22 50
Epost: post@fsn.no
www.fsn.no

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

Fredag 13. juni
Avreise med buss fra Hammerfest til Alta, og fly derfra.
Alternativ flyavgang fra Hammerfest.

Utflukter
For de som ønsker det, vil det bli tilbud om utflukter og opplevelser til både
grupper og individuelle i forkant og etterkant av årsmøtet.
Det vil kunne legges opp til utflukter til Samebygda Maze, Kautokeino
med besøk i Juhls Silvergallery, Guidet bysightseeing i Alta med besøk på
helleristningsfeltet (på UNESCOs verdensarvliste) ved Alta Museum, Alta
Canyon med besøk i kraftverket i Sautso (kjent fra demonstrasjonene mot
utbygging av Alta-Kautokeino vassdraget).

Program
Utfyllende program vil komme tidlig på høsten.
VIA Travel Alta er den lokale tekniske arrangør for årsmøtet m.h.t. transporter,
overnattinger, utflukter mm.
Web-basert påmeldingsskjema med utfyllende program, priser og tilbud for
reise vil bli lagt ut i høst.
Nærmere informasjon om dette kommer.

NettOpp Nr. 5 - 2007

Side 2

