
Landsmøtesak 05/19 
Ny fremtidig organisasjonsform NFHF 

Norsk Fyrhistorisk Forening er en organisasjon med medlemmer som kan være 
privatpersoner, fyrforeninger, museer, bedrifter og kommuner. Fyrforeningene kan igjen være 
enkeltpersoner, frivillige organisasjoner, aksjeselskap, kystlag, turlag, historielag, stiftelser 
etc.

Styret i Norsk Fyrhistorisk Forening mener dagens organisasjonsform står i veien for å 
synliggjøre den reelle størrelsen på, og derav viktigheten til, det frivillige fyrarbeidet i Norge. 
Styret mener det er behov for en omorganisering med innføring av gjennomgående eller 
dobbeltmedlemskap mellom sentralledd og fyrforeninger slik at medlemsmassen synliggjøres 
nasjonalt. 

Norsk Fyrhistorisk Forening er og skal være en landsdekkende, frivillig og ideell organisasjon 
som arbeider for dokumentasjon og formidling av historien om fyr, samt vern om og ny bruk 
av fyrstasjonene. Hvordan ivaretar vi denne funksjonen best?

Målet med en omorganisering er å synliggjøre den reelle størrelsen på organisasjonen for å 
oppnå økt gjennomslag. En konkret terskel er om en omorganisering kan synliggjøre 5000 
medlemmer, som kvalifiserer til å søke grunnstøtte fra Klima- og miljødepartementet. Dette 
har ført til at flere sammenlignbare organisasjoner har gjennomført lignende 
omorganiseringer. 

Utover dette bør mål for en omorganisering være:
Forenkling av administrative oppgaver i alle ledd, med felles medlemsregister og kontingent.
Bedring av driftsøkonomi både lokalt og sentralt.
Økt dialog og erfaringsdeling mellom fyrforeningene.
Bevaring av særegenhet og lokale tilpassinger på enkeltfyr.
Større gjennomslag mot politikere, Kystverket og andre relevante aktører.
Sikring av at sentralledd representerer medlemmene lokalt og fremmer deres interesser.
Tydeliggjøring av felles ideelt formål.
Felles kunnskapsdatabase.
Fast prosjektstøtteordning
Årlig publikasjon
Regionsamlingar
Nasjonalt Fyrhistorisk seminar
Bedre utnyttelse av fyr.no

Det er ikke et mål å flytte noe eierskap, styring eller økonomi fra enkeltfyr til landsstyret i 
foreningen. 



Alternativ:

a) Nullalternativet er å fortsette som i dag. Fordelen med dette er at den er innarbeidet. 
Ulemper er dårlig synlighet av reell størrelse og svakhet i økonomi og representasjon av 
fyrforeningene. Styret mener også at dagens organisasjonsform hindrer mye uutnyttet 
potensial, jf. målene for en omorganisering.

b) Dobbelt medlemskap: Lokale fyrforeninger er helt egne organisasjoner med sine 
medlemmer som i dag. NFHF har sine medlemmer. NFHF og hver fyrforening inngår en 
avtale der personlig medlemskap i den ene organisasjonen også innebærer personlig 
medlemskap i den andre. Kontingenten settes og beholdes i all hovedsak lokalt, men 
medlemmer registreres i et felles system som medlemmer av begge organisasjoner. En 
fordel er at det krever mindre vedtektsendringer, kanskje ingen, både lokalt og sentralt. Alle 
medlemmer vil telles. I praksis trenger det ikke å innebære stor endring. Ulemper er at det 
fører til økt administrasjon, få nye fordeler og er en særordning som kan være vanskelig å 
utnytte og kommunisere.

c) Gjennomgåande medlemskap: Venneforeninger blir lokallag, fyrlag, i NFHF, med 
automatisk innkreving av kontingent sentralt, med en avtalt andel som tilbakebetales lokalt. 
Kontingentsatsen kan fremdeles settes av lokallaget og selvstyre kan bevares gjennom 
vedtekter. Fordelen er en tydelig, ryddig og sterk felles organisasjon med mulighet for stor 
måloppnåelse på de beskrevne mål. Ulemper er at det vil kreve vedtektsendringer både 
sentralt og lokalt. Det er en større omorganisering som kanskje vil møte større motstand 
internt. Kan vi risikere å miste kobling til fyr?

Styrets forslag til vedtak: 

Landsmøtet ser behov for å styrke Norsk Fyrhistorisk Forening som vår felles nasjonale 
organisasjon. Dagens organisasjonsform, a) nullalternativet, er ikke et alternativ for framtida.

Landsmøtet ber om at styret starter prosessen i 2019 med å vurdere alternativene b) 
dobbeltmedlemskap eller c) gjennomgående medlemskap for de ulike organisasjonene som 
bedriver vern gjennom bruk av norske fyrstasjoner. Prosessen skal gjennomføres med en 
høringsrunde blant og i nær dialog med foreningens medlemmer.


