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Defos årsmøte med fagdag blir avviklet 
24. – 26. mai i Geiranger i Stranda kom-
mune, med Stranda Energiverk som 
hovedarrangør og Stryn Energi som 
medarrangør. Defo vil også under dette 
arrangementet markere at det i 2011 er 
ti år siden organisasjonen ble etablert. 

FAGLIG OPPDATERING
Som vanlig satser Defo my på å skaffe 
tilveie den best mulig faglige oppda-
teringen på fagdagen. Aktuelle saker 
fra NVE og Statnett vil alle våre med-
lemmer og deltagere være opptatt av, 

likeså Defos fokus og aktuelle politiske 
saker når den tid kommer. I tillegg 
vil nok meninger om master være 
like aktuell i mai som det er i dag, og 
tilsynsproblematikken blir vi aldri kvitt. 

Hele programmet er ikke helt i boks 
enda, men du kan være trygg på at det 
vil være viktig informasjon å hente blant 
vakre omgivelser i Geiranger. 

BLANT DE VAKRESTE
Geirangerfjorden og fjellene rundt er 
regnet for å være blant de vakreste 
landskapene i verden. Det underbygges 

av plasseringen på Unescos Verdens-
arvliste. Vi kan ikke være i slike om- 
givelser uten å sette av tid til opplevelser. 

Deltagerne vil bli invitert til en maje-
stetisk opplevelse opp «Dronningruten» 
til gården Skageflå, som ligger på en 
fjellhylle 250 meter over Geiranger-
fjorden. Gården ble kjent da Dronning 
Sonja og Kong Harald feiret sitt sølv-
bryllup der i 1993. 

Arne Hjeltnes blir med oss på tur,  
og han vil også holde foredrag på 
fagdagen og være toastmaster under 
festmiddagen. 
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Når Defo inviterer til årsmøte med fagdag i 2011 kan du være trygg på at det er tatt  
hensyn både til faglig innhold og flotte omgivelser. Det blir kort sagt faglig input i  
feiende flotte omgivelser – og Arne Hjeltnes blir en av «gutta på tur». 

Faglig og feiende flott
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Mye for ledsagere

Majestetisk tur
Turen opp til Skageflå med utsikt og 
underholdning blir en opplevelse som 
er majesteter verdig. Og det var også 
Dronning Sonja og Kong Harald som 
gjorde Skageflå kjent da de la sin sølv-
bryllupstur hit i 1993. 

Men denne unike fjellgården har en 
betydelig lengre historie enn som så. 
Helt siden middelalderen har gården 
vært i bruk, og den har tradisjonelt vært 
regna som en av de rikeste gårdene 
i Geiranger. De skyldes ikke minst de 
grøderike beitemarkene i Skagedalen. 
På det meste kunne de fø 125 geiter på 
denne gården.

Vegen opp har vært svært vanskelig 
og forsere, med svaberg og farlige 
partier. I 1855 ble det bevilget midler 
til å sprenge ut en bedre trasé og sette 
opp rekkverk. 

Skageflå er nå restaurert i et sam-
arbeid mellom Storfjordens Venner, 
grunneiere, Riksantikvaren og Møre og 
Romsdal fylke. 

1100–1500 Faglig seminar om «Ny  
 teknikk på nett» med eget 
 program.
  
Ankomst med buss fra Vigra, hurtigrute  
eller egen bil. 

 

FAGDAG: BRANSJENS SAMFUNNSROLLE

0730–0830 Frokost og registrering
  
0830–0845 Velkommen 
 v/ adm. direktør Arvid Bekjorden,  
 Stranda Energiverk AS
  
0845–0930 Defos hovedfokus akkurat nå
 v/ daglig leder Knut Lockert,  
 Defo
  
0930–1015 Tilsyn og konsekvenser. 
 Foredragsholder ikke klar. 
  
1015–1100 Kaffepause 
 med besøk hos utstillerne.
  
1100–1145 Master og meninger.
 Foredragsholder ikke klar. 
  
1145–1200 Oppsummering. 
 Spørsmål og diskusjon.
  
1200–1245 Den digitale framtida.
 v/ Arne Hjeltnes
  
1300–1345 Lunsj

1415–1830 Båt- og fjelltur til Skageflå  
 ledsaget av Arne Hjeltnes. 
 Alternativ tur for de som ikke  
 vil gå: Fjordtur med M/S 
 Geirangerfjord.

2000 Jubileumsmiddag 
 med lokal underholdning i  
 Geirangersalen.
 Toastmaster: Arne Hjeltnes. 

FAGDAG OG ÅRSMØTE

0800–0900 Frokost

0900–0945 Dagsaktuelle saker
 v/ aktuell politiker.

0945–1030 Aktuelle saker fra NVE
 v/ avdelingsdirektør Marit  
 Lundteigen Fossdal, NVE 
 (ev. ny vassdrags- og   
 energidirektør?)

1030–1100 Aktuelle saker fra Statnett
 v/konsernsjef Auke Lont,   
 Statnett SF

1100–1130 Kaffepause 
 med besøk hos utstillerne.  
 Utsjekking. 

1130–1330 Årsmøte Defo
 v/ styreleder Eilif Amundsen

1330–1430 Lunsj og avslutning. 

Predikanten takka for skyssen og sa: «Ja, vår herre vil løne 
deg.» Fiskaren såg på predikanten og svara kontant:  
«Ja, det kan hende det, men kanskje kan du so he så  
god kontakt med an, legge ut for an så lenge?»

All sunnmørshumor handler om penger – alt alvor også. 

Sunnmørshumor

Det er mange muligheter for ledsagere i 
Geiranger med omliggende herligheter. 
På Union Hotell er det gode bade- og 
spamuligheter både dag og kveld. 50 
meter fra hotellet ligger Norsk Fjord-
senter – UNESCOS Utdannings- og 
opplysningssenter. Geoparken ligger 
200 meter fra hotellet. I hotellets kjeller 
finner du en veteranbilsamling. Du kan 
også leie kajakk eller få en vandre- 
opplevelse gjennom Nordic Walking 
med instruktør. 

I tillegg vil arrangørene tilby egen  
ledsagertur til Dalsnipa med buss.  
Da kommer du 1495 meter over havet 
med den utsikten det medfører. 


