FELLESMØTE 1. - 2. desember 2017
på Knutholmen i Kalvåg, Bremanger
Program fredag 1. desember
17:00 Registrering, mingling og mat
18:00 Velkommen, mat te/kaffe
Styreleiar Marino Ask / Koordinator Elisabeth Dahle, Sigurd Felde FNF
18:10 Eigedomsrett, råderett og allemannsrett
Ketil Skogen, sosiolog/forskar - NINA
Spørsmål, diskusjon
18:40 Havjakt – In the same boat, Opprydding av marint søppel, prosjekt og byråkrati
Børje Møster, In the same boat / Havjakt
- Historier og film fra Norgeshistoriens største ryddeoperasjon
- Erfaringer og betraktninger om utfordringene vi har hatt, byråkrati, ansvar og løsninger
19:30 Mikroplast = plankton, maten er søppel, kva gjer systemet og vi?
Rolf-Ørjan Høgset, FutureLab, Mikroplast = plankton, maten er søppel, kva gjer vi?
- Mikroplast - mye vanskeligere og farligere enn det forskningen har turt å si høyt…!
- Hvordan engasjere publikum og spre kunnskap, motivasjon og holdningsendringer om noe
nytt og «usynlig»?
- Hvordan promotere ideelt arbeid i den stadig større jungelen av kommersielle budskap?
- Kan ideelt arbeid kommersialiserast?
- Hvordan nå ut med naturverdier og friluftsliv i konkurranse med Hollywood og realityTV?
20:30 Pause
20:40 Fjordkysten Friluftsråd
Presentasjon, prosjekter, samarbeid
Bjarte Engevik, dagleg leiar
21.00 Middag og sosialt samvere
Selskapsmeny frå havet av dagens fangst, 3 rettar

Program laurdag 2. desember

09:00 Lokale Kystlag Kalvåg og Hornelen Kystlag
Presentasjon av Forbundet Kysten, lokal aktivitet
Lars Olav Rylandsholm, Hornelen Kystlag
Arvid Langeland, Kalvåg Kystlag
09:20 Kystlandskapet vårt, ned- og utbygging, samla inngrep i nyare tid
Jon Anders Stavang, Naturvernforbundet / Fylkesgartnar
09:45 Utanlandsinvesteringar i norske vindkraftanlegg
Sveinulf Vågene, DNT Vest, geolog
10:15 Kystlotteriet – inspirasjon som monner
Janne Bareksten, Kystlotteriet / Nomil
10:30 Pause. Beinstrekk med frukt
Utsjekking
10:45 Berekraftig, naturbasert reiseliv
Eivind Brendehaug, Vestlandsforsking
11:20 Aktivitetslek, Miljøengasjement og Eventyrlyst
Markus Wegge, Brødrene Wegge, Lofoten
12:20 Pause
12:30 Gruppearbeid, kva kan vi i organisasjonane og som enkeltmenneske bidra med?
Diskusjon og gruppearbeid, arbeid og satsing framover
- innspel til politikarar og byråkrati, kva kan (må) de bidra med ?
13:20 Lunsj, varm og dessert
Heimreise

