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INNSTILLING FRA VALGNEMNDA I NFHF 

Årsmøte 2019 
 

Styreleder 

Tormod Steen (region Nordland, Mo I Rana)                               Er valgt til 2019 

Tormod ønsker avløsning som leder 

 

Heidi Eikremsvik (region Vest, Stord)                                                               Er valgt til 2020 

Heidi Eikremsvik, er fra Sula ved Ålesund og bor på Stord. 

Bakgrunn som journalist, men har de siste fem årene jobbet med ungdom i Bufetat. 

Ga ut boka Fyrfolk i 2006. Er i dag engasjert i Vennelaget for Leirvik fyr på Stord  

Var medlem av styret for NFHF i perioden 2011 - 2014, og var siste året også redaktør for fyr.no 

            

                                      Har fungert som nestleder siste periode – foreslås som leder til 2021 

 

Heidi er ikke på valg som styremedlem i år, men siden valgkomitén innstiller Heidi som leder, 

ønsker en å foreslå at hun velges for to år. For å komme i takt med at en viss del av styret er på 

valg hvert år, innstiller valgkomitén på at Per Roger velges for ett år 

 

Styremedlem          

Per Roger Lauritsen                              Foreslås valgt til 2020 

Per Roger er oppvokst Sandefjord, nå bosatt i Asker. 63 år. Han besøkte Færder fyr første gang fire år gammel, på 

spark, som faren kjørte. Svenner fyr ble besøkt første gang som femåring i snekka til bestefaren. Samlet på fyrbesøk 

siden da. Til nå besøkt ca 160 fyrstasjoner, de fleste med kajakk. Han er interessert medlem av NFHF siden 2003. 

Sitter for tiden som foreningens representant i nasjonal Kystledgruppe. Er medlem av Færder fyrs venner.                                       

Arbeider som forfatter og redaktør. Alene, eller sammen med andre, har han skrevet vel 70 bøker om norsk natur, 

historie og turmuligheter. Ca 10 av bøkene handler om kysten og kystliv. Foreløpig siste bok er «Norske fyrstasjoner» 

som handler om alle norske fyrstasjoner. Den kommer i mai-juni og er skrevet på oppdrag for Kystverkmusea. For 

øvrig er han ansatt i NAF som redaktør for veibok, turbøker og Reiseplanleggeren på naf.no. Har tidligere vært 

hyttebestyrer, inspektør, redaktør og informasjonssjef i DNT. Har sittet i en rekke styrer og komiteer i DNT og også 

vært styreleder i Norsk Fjellmuseum i Lom. 

Styremedlem og Kasserer                                    

Jostein Korsnes (region Midt Norge, Kvamsøy)                                             Er valgt til 2020 

Styremedlem siden 2011 (kasserer fra juli 2011) 

Lærer, arbeider i barneskole. 

Leder for Foreningen for Frekøy Fyrstasjon (tidl. Haugsholmen fyr) 

Daglig leder for Sande Fastlandssamband as 

 

Styremedlem  

Marianne Johnsen (region Midt Norge)                                           Foreslås gjenvalgt til 2021 

Hun er utdannet typograf med mesterbrev. Drev trykkeri selv i mange år før hun begynte som 

teknisk sjef i to andre bedrifter. Har siden 1989 til 2004 vært selvstendig næringsdrivende, da som 

konsulent innen Kvalitetsikring.   

 

http://fyr.no/
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Styreleder i Møre og Romsdal Brytekrets i 6 år. Aktiv innen bryting, fotball og annen ballidrett i 

mange år. Historieinteressert, friluftsmenneske og familiemenneske. Nå leder for Hestskjærets 

venner som er fyrlaus:-) Kort og enkelt fortalt fra ei båt gal kvinnfolk fra Averøya og innehar D5L 

 

Styremedlem 

Henriette M. Skjæveland (Region Sør Øst, Farsund)     

                                                       

          Er valgt til 2020 – foreslås som nestleder for samme periode 

Henriette jobber på servicekontoret i Farsund kommune. Utdannet advokatsekretær i Oslo og 

jobbet en tid i Pasientskadenemnda der. Etter fem år i Oslo, returnerte hun til Farsund der hun har 

vokst opp. Den store lidenskapen er Katland Fyr. I månedsskiftet august/september 2018 feirer 

fyret 140 år (70 år med bemanning, 70 år uten) og her er hun med i jubileumskomiteen som 

planlegger stor jubileumsfest, bokutgivelse, med mer. Hun er også involvert i videre oppussing og 

vedlikehold av fyret. I fjor dyrket hun poteter på den jordløse holmen, og planen er å gjenta 

suksessen også i år (jorda ligger lagret i fyret i påvente av at våren skal komme. En av de tingene 

hun liker best, er å være ute på tur og helst på sjøen. Når hun kan ro til fyret, med 

Nordfjordæringen sin, er hun i sitt ess (en times rotur hver vei). Hun holder på med litt av hvert 

annet også; hage, padling, seiling, kor, yoga, diverse håndarbeid. Hvor lidenskapen og 

fascinasjonen for fyr kommer fra, vet hun ikke - men har skjønt det er noe som har kommet for å 

bli.. 

Styremedlem 

Andre Schau (region Sør Øst, Drammen).                                       Foreslås gjenvalgt til 2021  

Styremedlem siden 2015                                                                                                                                                                      
Ansatt i Jernbaneverket, og har hatt fyr- og fyrvesen som interesse i over 30 år 

Arbeider med teknisk dokumentasjon sammen med Kystverkmusea                                                                                                           

Medforfatter av boka Fyrene i Oslofjorden – levende kulturminner og leder av Rødtangen 

klokketårns venner 

Varamedlem 

Inge Westad  (region Midt-Norge, Alnes)                                     Er valgt til 2020 

Initiativtakar og primus motor ved oppbygging og drift av Alnes Fyr og Opplevelsesenter. 

Inge har også bak seg en periode som styremedlem hos oss, frå 2005 til 2007. 

Frå 2009 til 2011 var han medlem av valgnemnda. 

 

Varamedlem 

Svein-Harald Eliassen (region Troms og Finnmark)                 Foreslås gjenvalgt til 2021 

Utdannet ingeniør frå 1974. Oppdatert et år på Gjøvik Ingeniørhøyskole 85/86. 

Et år på Ås, Norges Landbrukshøyskole 94, med kartfag som spesialitet. Arbeidet som landmåler i 

kommunal sektor før han begynte i Kystverket Troms og Finnmark. Har arbeidet med nautiske 

spørsmål siden 2006, fokus på fyr og merker.   

 

Valgnemnda 20. februar 2019 

 

Tore Berntsen    Berit Johanne Vorpbukt   John Evensen  

       Sign                                            Sign                                                       Sign 


