
 

 
 

 

 

Oslo, 31.07.2020 

 

Landsmøte i Norsk Fyrhistorisk Forening 

 

Kjære medlem 
Årets landsmøte var planlagt på Lindesnes 29. mars, i forlengelse av Fyrhistorisk seminar. Innkalling 

og saksdokumenter ble sendt ut, og det var åpnet for påmelding. Så kom koronakrisen, og styret 

fattet vedtak om at møtet skulle utsettes. Gjenåpningen av samfunnet tilsier at landsmøtet nå lar seg 

gjennomføre: 

 

Lørdag 22. august kl. 12.00-13.00 

Kulturvernets hus, Øvre slottsgate 2B, 0157 Oslo. 
 

 

Gjeldende smittevernråd fra Folkehelseinstituttet vil bli overholdt, og det legges til rette for minst én 

meters avstand mellom deltagerne. Det blir enkel servering etter møtet. 

 

Medlemmer som ikke har anledning til å stille i Oslo, kan delta via pc, nettbrett eller smarttelefon 

med nettlinje. Da kan stemmeretten benyttes på lik linje som for deltagere som er fysisk til stede. 

Ved påmelding vil nettdeltagere bli bedt om å velge mellom to alternativer: 

a) Nettkonferanse i tjenesten Zoom. Zoom-deltagere kan be om ordet og holde innlegg som 
overføres med lyd og bilde, både på storskjerm i møterommet i Oslo og på nettet. Krever god 
nettlinje hos den enkelte. 
 

b) Se på direkte videooverføring fra møtet via Facebook. Facebook-deltagere stemmer og 
leverer innlegg skriftlig via kommentarfeltet. Innleggene vil bli lest opp av møteleder under 
behandling av hver enkelt sak. 

 
Alle nett-deltagere får teknisk veiledning og mulighet til å delta på en testrunde i forkant av møtet. 
 

Påmeldingsfrist til landsmøtet er 15. august: MELD DEG PÅ  

Vi viser til vedtektenes punkt 6.2 om hvem som har møte- og stemmerett. 

 

https://forms.gle/cTGtrQm7sic7SZnR9
https://fyr.no/wp-content/uploads/2019/12/Vedtekter_for_NFHF.pdf


 
 

Saksliste og saksdokumenter til landsmøtet ble sendt ut 7. mars. Det var planlagt grundig 

gjennomgang av flere viktige saker. Styret har besluttet at enkelte av disse utgår på den reviderte 

sakslisten, se sak 05-08. Foreningen har begrenset erfaring med nettdeltagelse. Sakene kan heller tas 

opp på et senere landsmøte, hvor man er tryggere på å få til en bred diskusjon over bordet. 

 

Det er viktig å gjennomføre årets landsmøte. Medlemmene våre bør orienteres om 2019, og 

landsmøteprotokollen er viktig for prosjektsøknader og rapportering til tilskuddsytere. Det er 

selvsagt også viktig at styret får et tydelig mandat og budsjett for arbeidet fremover. Styret håper at 

mange medlemmer har anledning til å delta, enten i Oslo eller digitalt. Bli med på å stake ut veien 

videre for NFHF! 

 

Vennlig hilsen 
 
styret i Norsk Fyrhistorisk Forening 
 
 

 
v/ styreleder Henriette M. Skjæveland 
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