Innkalling til landsmøte i Norsk Fyrhistorisk Forening
Lørdag 19. mars 2022 kl. 09.30-11.30
Sted:

Thon Hotel Måløy, Gate 1, nr. 45, 6700 Måløy eller digitalt via tjenesten Zoom.

Kjære medlem, velkommen til landsmøte!
Endelig, etter to år hvor landsmøtet har blitt avholdt digitalt, håper vi at smittesituasjonen vil tillate
et hybridmøte. Vi ønsker velkommen til Måløy i Vestland fylke, eller du kan delta digitalt via pc,
nettbrett eller smarttelefon. Samlet informasjon om landsmøtet, med veiledning om Zoom, vil bli
sendt per e-post til alle medlemmer og lagt ut på fyr.no senest 25. februar. Da vil også komplette
saksdokumenter foreligge.
NFHF har to medlemskategorier: medlemsfyr og fyrvenner. Enhver privatperson, forening og privat
eller offentlig aktør kan ha medlemskap som fyrvenn. I henhold til foreningens vedtekter har alle
medlemmer møterett og stemmerett på landsmøtet. Stemmeretten er fastsatt slik:
Medlemsfyr
inntil 3 representanter med 1 stemme hver
Fyrvenner
1 stemme hver

Foreløpig saksliste
01/22

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

02/22

Godkjenning av innkalling og saksliste.

03/22

Årsmelding for 2021

04/22

Regnskap for 2021

05/22

Saker meldt inn av medlemmer, forslagsfrist 18.02.

06/22

Fastsettelse av kontingent
Styrets innstilling: Kontingentsatsene bevares uendret i 2023.

07/22

Årsplan for 2022

08/22

Budsjett for 2022

09/22

Valg

Saker til behandling
Du kan melde inn saker til landsmøtet per e-post til info@fyr.no, og fristen er 18. februar.
Saksfremlegget ditt må inneholde et forslag til vedtak, som landsmøtet kan stemme over. Det er
allerede meldt inn én sak:
Sak 05/22 a)

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 foreningen ved siden av det å ta vare på fyrene
som maritime 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

»

Valgnemnda
Valgnemnda består av Tore Berntsen, Knut Mørland og Jostein Korsnes. Henvendelser om nemndas
arbeid og forslag til styrekandidater kan rettes til Tore Berntsen per e-post tore@dueknipen.no eller
tlf. 915 52 860 innen 1. mars.
På dette landsmøtet skal det velges:
Leder
Nestleder
To evt. tre styremedlemmer
Kasserer (styremedlem)
To varamedlemmer

Seminar
I 2021-23 samarbeider vi med Kystverkmusea om seminarrekken «Regional fyrhistorie – vår
kollektive kunnskap». Samme helg som landsmøtet holdes en av disse samlingene, med god hjelp fra
lokale fyrforvaltere, slektsforskere og lokalhistorikere. Seminaret har oppstart lørdag 19. mars kl. 12 i
Måløy. Det blir busstur til to fyr og deretter foredrag, film og middag på Parken kulturhus. På
søndagen blir det fyrsafari med charterbåt fra Måløy til Florø. Seminaret avsluttes i Florø kl. 13.
Deltagere som ønsker retur til Måløy, kan ta rutegående hurtigbåt tilbake.
Deltagerprisene på seminaret er:
19. mars
Guidet busstur med to fyrbesøk
100 kr
19. mars
Foredrag, film og middag på Parken kulturhus 300 kr
20. mars
Fyrsafari Måløy-Florø
300 kr
Les om seminaret og kjøp billett.
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Reise og opphold
Tilreisende landsmøte- og seminardeltagere må selv planlegge og bekoste reisen sin. For noen kan
det være gunstig å ta fly til Florø lufthavn og deretter hurtigbåt fra Florø til Måløy. Det er også mulig
å ta fly til Sandane (Anda) eller Ørsta-Volda lufthavn. Derfra er det kollektivtilbud til Måløy. Hurtigbåt
kan kanskje være et alternativ til fly, dersom du bor på Vestlandet.
Deltagere som trenger overnatting, kan få rabatt ved Thon Hotel Måløy ved å oppgi NFHF som
referanse. Prisen blir da 795 kr for én person på standardrom eller 995 kr for to personer på ett rom.
Rabatten gjelder kun for overnattinger 18.-20. mars. Du bestiller direkte fra Thon Hotel Måløy via tlf.
578 49 400 eller e-post maloy@olavthon.no. Bestill snarest mulig, slik at du er sikret rom. Du betaler
ikke til hotellet, men vil motta faktura fra NFHF.

Påmelding innen 1. mars
Både fysisk og digital deltagelse på landsmøtet krever påmelding. Samtidig kan du melde deg på og
betale for hele eller deler av seminarprogrammet. Meld deg på via fyr.no.

Avmelding eller avlysning
Hvis du er påmeldt, men blir forhindret fra å delta, må du melde fra til sekretariatet vårt snarest
mulig, se kontaktinfo nedenfor. Frem til 10. mars kan du få refundert seminaravgift og kostnad for
overnatting ved Thon Hotel Måløy, men det vil påløpe et avbestillingsgebyr på 100 kr. Ved avmelding
fra og med 10. mars vil du kun få refundert 50 %.
Dersom landsmøte og seminar blir avlyst, vil du få refundert seminaravgift og kostnad ved Thon
Hotel Måløy i sin helhet.

Kontakt
Spørsmål om styrets arbeid kan rettes til styreleder Henriette M. Skjæveland:
fotohenriette@hotmail.com. Praktiske spørsmål om landsmøtet og seminarhelgen rettes til
sekretariatet: info@fyr.no eller tlf. 929 89 205.
Vel møtt!

Farsund, 10. februar 2022
Vennlig hilsen
styret i Norsk Fyrhistorisk Forening

v/ styreleder Henriette M. Skjæveland
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