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Vedlegg til sak 05/22 Saker meldt inn av medlemmer: 

Navneendring 

 
« 

Vi vil foreslå at Norsk Fyrhistorisk Forening endrer navn til Norsk Fyrforening. 

Forslagstillerne mener dagens navn ikke til fulle formidler foreningens virkeområde. Navnet peker i 

for stor grad bakover i tid, og gir intet signal om at foreningens ved siden av det å ta vare på fyrene 

som maritim kystkultur, også skal virke for ny bruk av fyrstasjoner og fyrlykter langs norskekysten for 

at de skal være tilgjengelige for allmennheten. Vi er av den oppfatning at en navneendring til Norsk 

Fyrforening  med undertittelen Ny bruk av fyrene, vil gi et mer korrekt bilde av foreningens 

virksomhet.  

Holmesund/Havstad 3. januar 2022 

Sven Gj. Gjeruldsen          Knut Mørland 

» 

 

Styrets begrunnede innstilling 

En modernisering og forenkling av foreningens navn har vært samtaletema i styret og blant 

enkeltmedlemmer i senere år. Et navneskifte medfører ingen endring i foreningens arbeid og 

formålsparagraf: 

 

§ 2 Formål 
NFHF skal arbeide for bevaring og ny bruk av norske fyrstasjoner og andre 
navigasjonsinnretninger, og for at de skal være tilgjengelige for allmennheten. NFHF skal 
dokumentere og formidle historien om disse kulturminnene og menneskene tilknyttet dem. 

 

Styret støtter forslaget om å endre navn til Norsk Fyrforening, men ønsker ikke at det skal tas i bruk 

en undertittel. «Ny bruk av fyrene» ville bare reflektert én del av formålet vårt. 

Foreningen vår ble stiftet 24.08.1997. I år skal vi altså feire 25-årsjubileum, og det er passende å 

signalisere at arbeidet vårt er fremtidsrettet og dreier seg om mer enn bevaring av fyrhistorien. Den 

foreslåtte endringen harmonerer også med den etablerte engelske versjonen av navnet vårt, som er 

The Norwegian Lighthouse Society.  

Et nytt navn må innarbeides i vedtektene våre, og vedtektsendringer krever 2/3 flertall av stemmene 

på landsmøtet. 

Styret anmoder landsmøtet om å fatte følgende vedtak: 

Norsk Fyrhistorisk Forening endrer navn til Norsk Fyrforening med virkning fra 24.08.2022. Engelsk 

versjon av navnet vil være The Norwegian Lighthouse Society. 


