
 

 

Innkalling til landsmøte i Norsk Fyrhistorisk Forening 

Søndag 29. mars kl. 9.00-13.00 
 

Sted: Lindesnes havhotell, Bålyveien 50, 4521 Spangereid 

 
 

Kjære medlem, velkommen til landsmøte! 
Møtet holdes i forlengelse av Fyrhistorisk seminar på Lindesnes, som du tidligere har fått informasjon 
om per e-post. Det ligger også informasjon om seminaret og landsmøtet på nettsiden vår fyr.no. 

 

Foreløpig saksliste 

01/20 Valg av møteleder, referent, tellekorps og to personer til å skrive under 
landsmøteprotokollen. 

02/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

03/20 Årsmelding for 2019 

04/20 Regnskap for 2019 

05/20 NFHFs organisering 

06/20 Ordning for utjevning av landsmøtedeltageres reisekostnader 

07/20 Maksimaltid for sammenhengende styreverv 

08/20 Vedtektsendringer 

09/20 Fastsettelse av kontingent 

10/20 Saker meldt inn av medlemmer, frist 4. mars. 

11/20 Årsplan for 2020 

12/20 Budsjett for 2020 

13/20 Valg  

 
Komplette saksdokumenter vil bli sendt ut per e-post og lagt ut på nettsiden vår senest 6. mars.  

https://fyr.no/


 
 

Norsk Fyrhistorisk Forening  www.fyr.no  info@fyr.no  Tlf. 929 89 205  Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo 

Påmelding 
Gå inn på fyr.no og deretter «Fyrhistorisk seminar 2020». Klikk på påmelding, velg antall billetter, og 

følg instruksjonene. Du kan huke av for deltagelse på både seminar og landsmøte, eller bare en av 

delene. Det er gratis å delta på landsmøtet, men du må selv bekoste reisen dit. 

 

Saker til behandling 
Du kan melde inn saker til landsmøtet per e-post til info@fyr.no frem til 4. mars. Saksfremlegget må 

inneholde et forslag til vedtak, som landsmøtet kan stemme over. 

 

Valgnemndas arbeid 
Nemnda består av Berit Johanne Vorpbukt, Tore Berntsen og John Evensen. 
Følgende verv skal besettes: 

Nestleder 
Kasserer 
Ett styremedlem 
Ett varamedlem 

 
Kandidater kan foreslås til Berit Johanne Vorpbukt per e-post vorpbukt@gmail.com eller 
tlf. 913 39 211 innen 2. mars. 
 

Kontakt 
Spørsmål om styrets arbeid kan rettes til styreleder Heidi Eikremsvik: styreleder@fyr.no. 
Praktiske spørsmål om Fyrhistorisk seminar og landsmøtet rettes til sekretariatet: info@fyr.no eller 
tlf. 929 89 205. 
 
 
Vel møtt til samling på sørtuppen av kysten vår! 
 
 
Oslo, 6. mars 2020 
 
 
Vennlig hilsen 
 
styret i Norsk Fyrhistorisk Forening 
 

 
v/ styreleder Heidi Eikremsvik 
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