Landsmøte i Norsk Fyrhistorisk Forening
Søndag 29. mars kl. 9.00-13.00
Sted: Lindesnes havhotell, Bålyveien 50, 4521 Spangereid

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
Innstilling: Årsmeldingen tas til etterretning.

04/20

Regnskap for 2019
Innstilling: Regnskapet tas til etterretning.

05/20

NFHFs organisering
Se saksvedlegg.
Innstilling:
Arbeidet med å styrke NFHF som medlemsstyrt nasjonal organisasjon videreføres,
men det innføres ikke dobbelt eller gjennomgående medlemskap.

06/20

Ordning for utjevning av landsmøtedeltageres reisekostnader
Se saksvedlegg.
Innstilling:
NFHF innfører reiseutgiftsfordeling ved landsmøter, som beskrevet i saksvedlegget.
Ordningen vil gjelde for deltagere med stemmerett. Fra 2021 avregnes og fordeles
reiseutgifter som overskrider 2000 kr per person.

07/20

Maksimaltid for sammenhengende styreverv
NFHFs styre bør bestå av en kombinasjon av erfarne styremedlemmer og nye
tilskudd. Nye krefter bør tilføres jevnlig.
Innstilling:
Styreverv bør til vanlig ha en makstid på tre sammenhengende perioder.

08/20

Vedtektsendringer
Se saksvedlegg.
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på landsmøtet.

09/20

Fastsettelse av kontingent
Medlemskontingenten i NFHF har vært uendret siden 2012 eller lenger, og styret
foreslår en økning fra og med 2021.
Kontingent
Medlemskategori

2020

2021

Medlemsfyr

400 kr

600 kr

Fyrvenner:
-

Personlig medlemskap

250 kr

300 kr

-

Familiemedlemskap

100 kr

100 kr

-

Medlemskap for
forening/bedrift/offentlig instans

600 kr

1000 kr

Innstilling:
Kontingenten økes i henhold til styrets forslag.
10/20

Utgår
Ingen medlemmer har levert skriftlig saksfremlegg til landsmøtet.

11/20

Årsplan for 2020
Se saksvedlegg.
Innstilling:
Den foreslåtte årsplanen vedtas.

12/20

Budsjett for 2020
Se saksvedlegg.
Innstilling:
Det foreslåtte budsjettet vedtas.

13/20

Valg
Valgnemndas innstilling vil bli gjort tilgjengelige på fyr.no i god tid før landsmøtet.
Styrets forslag til et nytt medlem i valgnemnda vil bli lagt frem på landsmøtet.
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