
 
 

 

Innkalling til landsmøte i Norsk Fyrhistorisk Forening 

Lørdag 20. mars kl. 14.00-15.30 
 

Sted: Lindesnes fyrmuseum (begrenset antall deltagere) og digitalt via Zoom 

 
 

Kjære medlem, velkommen til landsmøte! 

Smittevernhensyn tilsier at årets landsmøte ikke kan avholdes på tradisjonelt vis. Reising bør unngås, 

og inntil videre tar vi sikte på å være maks ti medlemmer samlet på Lindesnes. Øvrige medlemmer 

kan delta digitalt via pc, nettbrett eller smarttelefon med nettlinje. 

 

Samlet informasjon om landsmøtet, med veiledning om digital deltagelse, vil bli sendt per e-post til 

alle medlemmer og lagt ut på fyr.no senest 26. februar. Da vil også komplette saksdokumenter 

foreligge. 

 

Foreløpig saksliste 

01/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

02/21 Valg av møteleder, referent, tellekorps og to personer til å skrive under 
landsmøteprotokollen. 

03/21 Årsmelding for 2020 

04/21 Regnskap for 2020 

05/21 Vedtektsendringer 
a) Stemmerett 
b) Maksimaltid for sammenhengende styreverv 
c) Øvrige revisjoner 

06/21 Fastsettelse av kontingent 

07/21 Saker meldt inn av medlemmer, frist 25. februar. 

08/21 Årsplan for 2021 

09/21 Budsjett for 2021 

10/21 Valg  

https://fyr.no/om-oss/#Landsmtet
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Påmeldingsfrist 1. mars 

Både fysisk og digital deltagelse krever påmelding. Ønsker du å delta fysisk, vil du bli kontaktet for 

avklaringer etter 1. mars. 

 

Meld deg på her: https://forms.gle/b4v21La6Z6bnFz5a7 

 

 

Saker til behandling 
Du kan melde inn saker til landsmøtet per e-post til info@fyr.no frem til 25. februar. Saksfremlegget 

må inneholde et forslag til vedtak, som landsmøtet kan stemme over. 

 

 

Kontakt 
Spørsmål om styrets arbeid kan rettes til styreleder Henriette M. Skjæveland: styreleder@fyr.no. 
Praktiske spørsmål om landsmøtet rettes til sekretariatet: info@fyr.no eller tlf. 929 89 205. 
 
 
 
Vel møtt! 
 
 
 
Oslo, 11. februar 2021 
 
 
Vennlig hilsen 
 
styret i Norsk Fyrhistorisk Forening 
 
 
 

 
v/ styreleder Henriette M. Skjæveland 

 
 
 
 
Vedlegg neste side: Informasjon fra valgnemnda 
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Informasjon fra valgnemnda 

Nemnda består av Berit Johanne Vorpbukt (leder), Tore Berntsen og Knut Mørland. 
 
Nå er det snart tid for årsmøte i Norsk fyrhistorisk forening, og valgnemnda har startet sitt arbeid. 
NFHF etterstreber at hele landet skal være representert i styret: Region Troms-Finnmark, region 
Nordland, region Midt-Norge, region Vest og region Sørøst. Vi ønsker også å innstille på et styre med 
god kjønnsfordeling. 
 
Fjoråret var et spesielt år, som krevde en pragmatisk tilnærming til NFHFs vedtekter paragraf 6.6 om 
valg. Nåværende styreperiode ble vedtatt prolongert frem til landsmøtet i 2021. Nå skal valgnemnda 
ta en gjennomgang av styresammensetningen, blant annet for å sørge for at de ulike styrevervene 
følger riktig valgperiode. Noen blir og noen skal ha avløsning, så vi håper at dere sender inn gode 
forslag på kandidater.  
 
Har du en kandidat som kunne vært aktuell? En person som kunne tenke seg å arbeide til det beste 
for fyrsaken og frivilligheten rundt fyra i et nasjonalt styre? Eller er det kanskje deg? Vi håper på et 
stort engasjement og gode forslag til styrekandidater fra hele kyst-Norge!  
 
Kandidater kan foreslås til Berit Johanne Vorpbukt per e-post vorpbukt@gmail.com eller telefon 913 
39 211 så fort som mulig, og senest innen 22.februar. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Berit Johanne Vorpbukt 
leder av valgnemnda 
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