Sak 08/21 Årsplan for 2021
Dette året har fått en fantastisk start. 8. februar fikk vi innvilget søknaden vår om grunnstøtte fra
Klima- og miljødepartementet, etter mange års arbeid for å få innpass i tilskuddsordningen. Disse
driftsmidlene bevilges etter søknad for ett år av gangen, men departementet har hatt som sedvane å
videreføre støtten fra år til år. Dermed dreier årsplanen seg i stor grad om å skalere opp
virksomheten vår. Grunnstøtten gjør at vi kan jobbe mer og bedre med formålet vårt:
−
−
−

bevaring og ny bruk av norske fyrstasjoner og andre navigasjonsinnretninger
å sikre allmennhetens tilgang til fyrene
å dokumentere og formidle fyrhistorien

Samarbeid og økt arbeidskapasitet
Medlemsfyrene våre er svært allsidige, så NFHF er en kulturvernorganisasjon, men også en del av
friluftslivet, reiselivsnæringen og kultur- og museumssektoren. Vi vil videreføre det tette samarbeidet
med Kystverket og Kystverkmusea og være en aktiv part i Kulturvernforbundet og Nasjonal
Kystledgruppe. Stadig flere medlemsfyr driver overnattingstilbud og legger til rette for
naturopplevelser i havgapet, og det er naturlig at NFHF søker tettere samarbeid med
friluftsorganisasjoner.
Styret jobber med å samle flere ildsjeler til regionoppfølgingen og de fem arbeidsgruppene våre. Slik
kan vi øke kapasiteten og kompetansen vi har til rådighet.
AU

Sekretariatet
Landsmøtet

Landsstyret
Regionansvarlige

Arbeidsgrupper

Arbeidsgruppene:
−

−
−
−
−

Økonomi
- Overvåke nasjonale og regionale tilskuddsmuligheter
- Utvikle medlemsfyrenes muligheter for driftsinntekter
Politisk påvirkningsarbeid
Bygningsvern
- Bevaring, dokumentasjon, rådgivning
Synlighet
- Informasjonsarbeid i egne og eksterne mediekanaler
Arrangementer

Grunnstøtten betyr også at vi endelig kan bygge opp et sekretariat med kapasitet til profesjonell og
langsiktig drift av landsforeningen. Vi vil skalere opp fra 0,5 til 1,5 stillinger:
−
−

Daglig leder, 100 %
Økonomi- og prosjektmedarbeider, 50 %
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Prioriteres i 2021

Mål

Organisering
og drift

Videreføring av tre arbeidsgrupper og
oppstart av de to siste: 1) Økonomi og 2)
Bygningsvern.
Utvide sekretariatet til 1,5 stilling fordelt på
to ansatte

Stabil drift og oppskalering av
arbeidet vårt

Sikre økonomisk driftsgrunnlag
Utvikle prosjekter, skaffe finansiering og
iverksette dem
Tre regionale samlinger i samarbeid med
Kystverkmusea
Rekrutteringsarbeid
For medlemmene
våre

Koordinere medlemsfyrs tilgang til
støtteordninger, f.eks. momskompensasjon
og Grasrotordningen
Tilby medlemsfyr en ekstern bookingløsning
via fyr.no
Jobbe for at medlemsfyr som passer inn i
Kystleden, tas opp der, om de ønsker det

Politisk arbeid

Delta i aktuelle høringer og være aktive i
media

Videreutvikle fyroversikten på fyr.no

Tilby møteplasser og faglig
påfyll, både digitalt og fysisk
Hundre medlemsfyr innen
25-årsjubileet vårt i 2022
Styrke medlemsfyrenes
økonomi
Lette medlemsfyrenes arbeid
og markedsføre besøkstilbud
Styrke fyrtilbud hvor det er
lagt til rette for enkelt,
miljøvennlig friluftsliv
Øremerking av midler på
statsbudsjettet til vedlikehold
av Kystverkets fyr
Ivareta medlemsfyrenes
interesser
Dokumentasjon om fyr og
fyrhistorien
Promotere fyrbesøk

Produsere mer dynamisk innhold til fyr.no
og sosiale medier
Formidling og
synlighet

Arrangere seminar i samarbeid med
Fulehuks Venner 14. mai
Markere Verdens fyrdag 18. august,
Kulturminnedagene og Friluftslivets Uke, i
samarbeid med medlemsfyr
Planlegge Fyrhistorisk seminar i 2022
sammen med Kystverkmusea

10 prosent økning i antall
sidevisninger på fyr.no og 25
prosent bedre rekkevidde i
sosiale medier

Økt engasjement for formålet
vårt lokalt, regionalt og
nasjonalt

Forberede NFHFs 25-årsjubileum i 2022
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