Protokoll fra
Landsmøte i Norsk Fyrhistorisk Forening 22. august 2020
Møtet startet kl. 12.02
Ved møtestart var det 14 påmeldte deltagere til stede, og 13 av dem hadde stemmerett:

Representanter for medlemsfyr
Kjell Ove Hveding, Hekkingen
Sven Gj. Gjeruldsen, Ytre Møkkalasset
Tom Staavi, Rødtangen
Torstein Viken, Ona

Til stede
i Oslo

Zoom

x
x
x

Representanter for forening/bedrift/offentlig instans
Emilie Enger Aas, Kystlaget Fredriksvern
(fyrene Svenner, Stavernsodden, Tvistein)

x

Personlig medlemskap
Berit Johanne Vorpbukt, leder av valgnemnda
Heidi Eikremsvik
John Evensen, medlem av valgnemnda
Maria Kjelstad

x
x
x

NFHF sentralt
Henriette M. Skjæveland, styreleder
Per Roger Lauritzen, nestleder
Jostein Korsnes, kasserer
Inge Westad, styremedlem
Elisabeth Carrera, organisasjonsrådgiver (uten stemmerett)

Facebook

x

x

x
x
x
x
x

I tillegg var det flere interesserte, både medlemmer og ikke-medlemmer, som så på live-overføringen
av møtet på Facebook.
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01/20

Valg av møteleder, referent, tellekorps og to personer til å skrive under
landsmøteprotokollen.
Styreleder Henriette M. Skjæveland ønsket velkommen og la frem styrets forslag.
Møteleder
John Evensen
Referent og tellekorps
Elisabeth Carrera
To personer til å skrive under protokollen Sven Gjeruldsen, Knut Mørland
Knut Mørland var ikke til stede og ble erstattet av John Evensen.
Vedtatt uten merknader.

02/20

Godkjenning av innkalling og revidert saksliste
Møteleder John Evensen la frem saken.
Vedtak: Innkalling og revidert saksliste ble godkjent uten merknader.

03/20

Årsmelding for 2019
Styreleder Henriette M. Skjæveland la frem årsmeldingen.
Vedtak: Årsmeldingen tas til etterretning. Ingen bemerkninger – enstemmig
vedtatt.

04/20

Regnskap for 2019
med noter og revisjonsberetning.
Kasserer Jostein Korsnes la frem regnskapet.
Vedtak: Regnskapet tas til etterretning. Ingen bemerkninger – enstemmig
vedtatt.

[Som varslet på revidert saksliste, og godkjent i sak 02, utgikk sakene 05-08 og 10. Opprinnelig
saksliste og tilhørende saksdokumenter er tilgjengelige på fyr.no.]
09/20

Fastsettelse av kontingent
Medlemskontingenten i NFHF har vært uendret siden 2012 eller lenger. Styret ved
kasserer Jostein Korsnes la frem forslag om en økning fra og med 2021:
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
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Sven Gj. Gjeruldsen fremla et alternativt forslag:
Medlemskategori

2020

2021

Medlemsfyr

400 kr

600 kr

Fyrvenner:
-

Personlig medlemskap

250 kr

350 kr

-

Familiemedlemskap

100 kr

150 kr

-

Medlemskap for forening/bedrift/offentlig instans 600 kr 1000 kr

Avstemming:
11 stemte for styrets forslag
1 stemte for Sven Gj. Gjeruldsens forslag.
[Én stemmeberettiget Zoom-deltager hadde midlertidig forlatt møtet.]
Vedtak: Kontingenten økes fra og med 2021 i henhold til styrets forslag.
11/20

Årsplan for 2020
Styreleder Henriette M. Skjæveland la frem styrets forslag til årsplan.
Vedtak: Den foreslåtte årsplanen vedtas med én justering. Punktet
«Legge fram for landsmøtet forslag til organisering av NFHF, med formål å styrke
organisasjonen og bli meir slagkraftig på medlemmene sine vegner» utgår, ref.
de utgåtte sakene 05/20 og 08/20.

12/20

Budsjett for 2020
Kasserer Jostein Korsnes la frem budsjettet. Snart åtte måneder av året har gått,
og inntekter og kostnader har så langt vært som forventet. Reisekostnadene, som
var uvanlig høye i 2019, er innenfor budsjett per d.d. De øvrige større
utgiftspostene er faste, slik som personalkostnader, husleie og betaling til
regnskapsfører og revisor.
Vedtak: Det foreslåtte budsjettet vedtas uten endringer.

13/20

Valg
Leder av valgnemnda, Berit Johanne Vorpbukt, la frem valgnemndas innstilling.
Nestleder i NFHF, Per Roger Lauritzen, la frem styrets innstilling til et nytt medlem i
valgnemnda.
Vedtatt ved akklamasjon:
2020 er et spesielt år, som krever en pragmatisk tilnærming til NFHFs vedtekters
paragraf 6.6 om valg. Nåværende styreperiode prolongeres frem til landsmøtet i
2021:
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Leder

Henriette M. Skjæveland

Nestleder

Per Roger Lauritzen

Kasserer

Jostein Korsnes

Styremedlem

Marianne Johnsen

Styremedlem

André Schau

Styremedlem

Inge Westad

Vara

Svein-Harald Eliassen

Før landsmøtet i 2021 foretas en gjennomgang av styresammensetningen, blant
annet for å sørge for at de ulike styrevervene følger riktig valgperiode.
John Evensen går ut av valgnenmda, og Knut Mørland går inn. Valgnemndas
sammensetning blir: Berit Johanne Vorpbukt, Tore Berntsen og Knut Mørland.
___________________________________________________________________

Styreleder Henriette M. Skjæveland takket tidligere styreleder Heidi Eikremsvik for
innsatsen i 2019. John Evensen ble takket for sitt mangeårige bidrag i valgnemnda.
Hun avsluttet møtet med å påpeke at organisasjonen har dyktige ressurspersoner i
hele landet, som styret gjerne vil involvere i det løpende arbeidet i enda større
grad enn i dag.

Møtet ble hevet kl. 13.16.
Referent:
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