Innstillig fra valgnemnda i
NORSK FYRHISTORISK FORENING
VALG PÅ LANDSMØTET 20.MARS 2021

2020 ble et utfordrende år på mange måter. Landsmøtet 2020 valgte å vedta valgnemndas
innstilling om å prolongere sittende styre og at man før valget i 2021, skulle gå gjennom alle
styrevervene for å sørge for at man kom inn i riktig valgperiode.

Styret i Norsk fyrhistorisk forening skal bestå av:
-

Styreleder

-

Nestleder

-

Kasserer

-

3 styremedlemmer

-

2 varamedlemmer

Samtidig på valg, er:
-

Leder

-

2 styremedlemmer

-

1 varamedlem

-

Nestleder

-

Kasserer

-

1 styremedlem

-

1 varamedlem

Og
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For å sikre at vi kommer oss tilbake på riktig spor når det gjelder valgperiode, foreslår vi at leder,
2 styremedlemmer og 1 varamedlem velges for perioden 2021-2023, og at nestleder, kasserer,
1 styremedlemmer og 1 varamedlem velger for perioden 2021-2022.

I løpet av arbeidet har vi likevel gått inn i et kompromiss. Styreleder skal egentlig velges for 2 år
av gangen og valgnemnda ønsket å innstille på at sittende styreleder skulle ta gjenvalg. Vi visste
at hun ønsket å være med videre i styret, men hadde også fått signaler om at styrelederplassen
var stilt til disposisjon. Det endte opp med et kompromiss, der hun sa ja til to nye år i styret,
men kun ett år som leder. Vi håper at Landsmøtet kan gå med på dette, og så må neste års
valgnemnd være oppmerksom på dette når dere skal legge neste års styrekabal.

Valgnemnda etterstreber å legge frem en innstilling som gir et styre med kjønnsbalanse, en god
variasjon i alderssammensetning og der hele kyst-Norge er representert. Det synes ikke årets
valgnemnd at vi har lyktes helt med denne gangen, men føler likevel at vi har fått med oss
såpass stødige og dyktige mennesker som er engasjert for oppgaven, at vi håper at Landsmøtet
ser det på samme måte. Vi mener i alle fall at vi fremmer et godt lag for framtida i vår innstilling.

Når det kommer til vervet som kasserer, føler valgnemnda at tittelen ikke stemmer helt med
arbeidsoppgavene som ligger i dette vervet i Norsk fyrhistorisk forening i dag. Fra sidelinjen har
det kommet inn forslag om ikke vervet som kasserer, heller burde skifte navn til
økonomiansvarlig, og det er valgnemnda enig i. Valgnemnda ber styret om å vurdere å legge
frem forslag til vedtektsendring om dette før Landsmøtet i 2022.
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Kandidater som foreslås valgt for 2 år (2021-2023):
Styreleder – Henriette M. Skjæveland – gjenvelges for 1 år som styreleder, men 2 år som
styremedlem (2021-2023)
Henriette er utdannet advokatsekretær og arbeider på servicekontoret i Farsund
kommune. Hun satt i styret for Søndre Katland fyr og i jubileumskomitéen for fyrets 140årsjubileum (2018). Hun er også involvert i oppussing og vedlikehold av fyret. Henriette
ble valgt inn i styret som nestleder i 2018, og rykket i mars 2020 opp som styreleder i
foreningen.

Styremedlem – André Schau – gjenvelges for 2 år (2021-2023)
André arbeider i BaneNor innen trafikkinformasjon samtidig som han studerer historie.
Han har hatt fyr og fyrvesen som lidenskapelig hobby i over 35 år. André deltok som 16åring på NRKs «Kvitt eller dobbelt» i 1989, med temaet «Fyr- og fyrvesen». Schau
arbeider tett med leietakere og venneforeninger på flere fyrstasjoner. Dette gjelder
spesielt innen det tekniske og med fyr som gjennomgår større restaureringer og hvor
ulike type tilbakeføringer er ønskelig og aktuelt. Han er medforfatter av boka «Fyrene i
Oslofjorden – levende kulturminner (2010) og styremedlem i Rødtangens Klokketårns
Venner» (RKV). Han har vært styremedlem i Norsk fyrhistorisk forening siden 2014.

Styremedlem – Tone Elise Brenna – velges for 2 år (2021-2023)
Bosatt på Hardbakke i Solund kommune. Hun har de siste 10 årene vært tilknyttet Utvær
fyr. Hun er ikke aktiv i styret nå, men har jobbet som vertskapsansvarlig for «Vener av
Utvær» (VaU) i 8 år. VaU tilrettela for vertskap på fyret hele sommersesongen.
Vertskapsordningen ble startet opp i 2011, og fra 2012 hadde hun ansvaret for
tilretteleggingen av denne. Den ble stadig mer populær, og vertskapet var familier og
venner fra hele landet. Ordningen er svært godt mottatt fra alle, og med mye publisitet
gjennom program på NRK og i media generelt, både regionalt og nasjonalt, økte
besøkstallene mye de siste årene. Parallelt med dette, arbeidet VaU med å tilbakeføre
bygningene på fyrstasjonen til original stand. Dette arbeidet ble gjort i nært og godt
samarbeid med Kystverket, kommunen og fylkeskommunen.
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Det hun ønsker å arbeide med, er å gjøre fyrene mer tilgjengelige for folk flest. «Vi er så
heldige å ha en unik fyrhistorie i Norge. Denne er for mange fortsatt ukjent, så aktiviteter
rundt besøk og informasjon, er noe jeg ønsker å ta mer del i».

Til daglig driver hun event/arrangementsbyrået Tb-event AS (www.tb-event.no). Dette
har hun gjort i over 16 år. Av nøkkelkompetanse har hun bred kompetanse og erfaring
i utvikling av arrangementer og opplevelser for næringsliv og organisasjoner, lang
operativ erfaring i planlegging og gjennomføring av reiser, opplevelser og
arrangementer for større bedrifter, og erfaring fra utvikling av attraksjoner og
destinasjoner. Hun har utdannelse innenfor Markedsføring fra Handelshøyskolen BI, og
har også Sikkerhetskurs IMO 60 – Krisehåndtering.

Vara – Kjell Ove Hveding – velges for 2 år (2021-2023)
Kjell Ove Hveding (58 år)
Gift, 3 barn og 5 barnebarn.
Utdannet innen varehandel, service og hotel (35 års ledererfaring her). I tillegg er jeg
utdannet brannmann/ røykdykker/redningsarbeider.
Gründer av natur, bl.a. av Sommarøy Arctic Hotel, Sommarøy Sea Family og Hveding
Eiendom
Har siden 1984 vært engasjert i lokalutvikling, arbeidsplasser, arealplanlegging,
barnehage, skole etc. For 2 år siden avsluttet jeg 18 års jobb som hotellvert og
begynte med lederutvikling i IPLUSS.
Min far begynte i 1971 som postfører til Hekkingen fyr, og med båtføring av personell
ble det ofte «fyr-hotell» hjemme hos oss i påvente av bedre vær. Jeg vokste opp med
Hekkingen fyr, og da min far ble syk tok jeg i 1994 over jobben i Kystverket, og hadde
den frem til fyret ble automatisert i 2004. Etter det gjorde jeg avtale om drift og
vedlikehold av fyret, en avtale som jeg tok inn til hotellet og etter hvert fikk mer
langsiktig. Min kone og jeg har renovert fyret innvendig, slik at vi siden 2008 har tatt
imot gjester for helaftens opplevelser med mat og kultur. Jeg har hatt
vedlikeholdsansvar på fyret siden 2004, og nå holder vi på med et nytt visningsrom i
naustet, hvor lunsjgjester med RIB skal kunne få en fyr-lunsj-kulturhistorisk opplevelse.
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Kandidater som foreslås valgt for 1 år (2021-2022):
Nestleder – Per Roger Lauritzen – gjenvelges for 1 år (2021-2022)
Per Roger er oppvokst i Sandefjord, nå bosatt i Asker. Han besøkte Færder fyr første
gang fire år gammel, på spark, som faren kjørte. Svenner fyr ble besøkt første gang som
femåring i snekka til bestefaren. Siden da har han samlet på fyr, og har nå besøkt cirka
160 fyrstasjoner, de fleste med kajakk. Han har vært aktiv som medlem i Norsk
fyrhistorisk forening siden 2003, og har vært foreningens representant i nasjonal
kystledgruppe. Er medlem av Færder fyrs venner. Alene, eller sammen med andre, har
han skrevet cirka 70 bøker om norsk natur, historie og turmuligheter. Cirka 10 av bøkene
handler om kysten og kystliv. Foreløpig siste bok er «Norske fyrstasjoner», som handler
om alle norske fyrstasjoner. For øvrig er han ansatt i NAF som redaktør for veibok,
turbøker og Reiseplanleggeren på www.naf.no. Han har tidligere vært hyttebestyrer,
inspektør, redaktør og informasjonssjef i DNT, og har sittet i en rekke styrer og komitéer
i DNT og også være styreleder i Norsk Fjellmuseum i Lom. Lauritzen ble valgt inn som
styremedlem i Norsk fyrhistorisk forening for perioden 2019-2020, og i mars 2020
rykket han opp som nestleder etter en endring i styrets sammensetning.
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Kasserer – velges for 1 år (2021-2022)

Her arbeidet valgnemnda så effektivt like på tampen, at vi fikk to JA! til å stille til kasserer,
samtidig. Vi føler derfor det er rett og rimelig at begge to fremmes som kandidat til
kasserervervet og overlater det til Landsmøtet å velge en av dem til foreningens nye kasserer.

Jens Erik Holmquist
Styreleder av Ryvingens Venner. Jobber som daglig leder i Mandals Turnforening og har
drevet med brettsport siden sent på 80`tallet. Organisasjonsdrift og frivillighet er en stor
del av livet mitt. Mellom de to foreningene jeg driver, legges det ned
14 000 dugnadstimer hvert år. Det å være leder i frivilligheten handler om å organisere,
inspirere og engasjere. Jeg gleder meg til å bidra inn i styret til Norsk Fyrhistorisk
forening som kasserer. Hilsen 1979 modell.

Geir Egil Helgaker Smebøle
Født og oppvokst på Lillestrøm, i dag bosatt i Søgne, og sitter i styret til Sognvaar Fyrs
Venner, der han tidligere har vært styreleder. Har mange år i DNB bak seg, flere av dem
med ansvaret for bankens samlede bygningsmasse.
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Styremedlem – Sven Gjeruld Gjeruldsen – velges for 1 år (2021-2022)
Sven Gj. Gjeruldsen (59) – gift, tre barn, et barnebarn
Assisterende kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoff
Styremedlem i Møkkalassets Venner
Leder av Holmesund Vel
Opptatt av fyrstasjonene og fyrlyktenes historie og bevaring

Vara – Reidar Lindset – velges for 1 år (2021-2022)
Født i 1953
Yrke: Lærer, undervisningsinspektør 1978-2018 (nå pensjonist)
Medlem i Villa Fyr Venneforening fra 1986
Verv i hele perioden: Styremedlem – sekretær
Andre verv: Flatanger skytterlag (nå kasserer)
Flatanger historielag (leder), redaktør for årbok i 27 år
Tidligere verv: Politiker, ordfører i Flatanger 8 år – kommunestyremedlem –
formannskapsmedlem (til sammen 32 år)

Valgnemnda har bestått av:
Berit Johanne Vorpbukt (valgt for perioden 2017-2020, prolongert til 2021)
Tore Berntsen (valgt for perioden 2018-2021)
Knut Mørland (valg for perioden 2020-2023)
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