Nr. 8 aug. 2008

ISSN 1890-4165

BEITOSTØLEN 900 M.O.H. , 22. – 23. APRIL 2009

Velkommen til FSN’s årsmøte 2009
Velkommen til Valdres og fjellbygda Beitostølen
– inngangsporten til vakre og ville Jotunheimen.
Av Line C. Lunde Hovrud, Valdres Energiverk AS
Vi kan kanskje ikke friste med attraksjoner oppført på
UNESCO’s verdensarveliste, ref. Odd Levy’s utfordring
fra i fjor – men vi kan skryte på oss en bygd videns kjent
for sin vakre natur og sjarmerende gjestfrihet. Beliggende
midt i hjerte av Sør-Norge, lett tilgjengelig fra alle landets
kanter. Benytt anledningen til å oppleve et lite stykke
Norge – det vil gjøre noe med dere. Vi lover!

Onsdag 22. april 2008
Årsmøte starter etter lunsj på Radisson SAS
Resort Hotell på Beitostølen. Etter Årsmøte blir det et
sceneskifte for å smake litt på hva denne flotte fjellbygden
kan by på av aktiviteter. Med varme klær og sko, bærer
det ut i naturen. Kanskje rett inn på Valdresflye eller
nedover alpinbakken med ski eller kjelke. Mulighetene er
mange, været bestemmer.

Radisson SAS Resort Hotell på Beitostølen i vinterskrud

Vi tar afterski i Matteateret og får en smakebit på Valdres
sin lange og tradisjonelle matkultur. La meg nevne noe;
Rakfisken – Valdres’ store stolthet, våre fantastiske kurver
(spekepølse), vellagrede oster, urtebrød og mye mer.
Lokale trubadurer inviterer til dans.
Festmiddagen inntaes i den flotte spisesalen på hotellet.

Torsdag 23. april 2008
Fagdag med aktuelle og inspirerende foredragsholdere
på Radisson SAS Resort Hotell, Beitostølen. Vi har
”ønskelisten” klar: PR og pressehåndtering, utdannelse og rekruttering, politisk vilje til investering i fornybar energi. Brekkes av med en lunsj på terrassen med
spektakulære Jotunheimen som bakteppe.
Avsluttes med en paneldebatt med dagens foredragsholdere. Rundes av kl. 15.00.

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

Beitohallen

Daglig leder fra 15. august
Fra og med 15. august er daglig leder i FSN
Knut Lockert å treffe på FSN-kontoret i
KS-bygget, Haakon VIIs gt 9, 0161 OSLO.
Telefon: 91 18 77 13
Mail: knut.lockert@fsn.no

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

Muligheter for ledsagere
Det blir mange muligheter for at også våre ledsagere
skal få et minnesrikt opphold på Beitostølen:
•

Matkurs på Radisson SAS Resort

•

Vinkurs på Radisson SAS Resort

•

Morgenstund i Lyskappellet. Fjellprest Eli Vatn

•

Malerkurs

•

Helse/velvære. Beitostølen SPA.

•

Blomsterbinding-kurs

•

Guidet tur i Valdres inkl. stavkirke, museum,
handverk m.m. Guide J. B. Johansen

•

Utflukt til Gårdsbryggeriet inkl. besøk hos
kunstnere i Volbu.

•

Ridetur i vinterlandet inkl. servering

Overnatting
Årsmøte og Fagdag er lagt til Radisson SAS Resort
Hotell, Beitostølen. Et førsteklasses høyfjellshotell med
flotte konferansefasiliteter, svømmebasseng, SPA-bad
for å nevne noe. Herifra er det gåavstand til det meste.
Innlosjering vil skje i rom, leiligheter og hytter – alle
tilknyttet anlegget.

Program
Utfyllende program med påmelding vil mailes til alle FSNmedlemmer rundt jakttider. Beitostølen Resort vil være
teknisk arrangør og ha ansvaret for transport, overnatting,
ledsagerprogram, utflukter, etc. Aktuell kontaktperson
med kontaktopplysninger vil følge med innbydelsen.
Arrangør FSN’s årsmøte 2009:
VOKKS AS og Valdres Energiverk AS

Fotoglimt fra Beitostølens
mange opplevelsesmuligheter!

I mellomtiden kan du kose deg med følgende aktuelle
hjemmesider:
www.beitostolen.com / www.valdres.com
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