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________________________________________________________________________________________ 
Forbundet KYSTEN 

Medlemslister 
Vedlagt følger medlemsliste over medlemmer per 
10.12.2016.  
Tilgang-avgang medlemmer pr. lokallag: Dette er 
en liste fra 01.01.til 10.12.2016 over alle 
nyinnmeldte, alle som har meldt seg ut selv, eller 
er døde. Listene gjelder også de som ikke har 
betalt etter tredje purring, har flyttet til et annet 
kystlag eller har ukjent adresse. 
 
NB! De kystlag som fortsatt ønsker å motta 
medlemslister i papir, må melde fra til 
sekretariatet, dere andre kan hente dem på 
Minside for kystlagene. Dere som ikke har tilgang 
til kystlagets Minside, må ta kontakt med Mona 
og får brukernavn og passord. 

4. Kontingenttilbakeføring 
blir sendt ut i løpet av uke 50. Vi minner om at det 
bare vil bli gitt kontingenttilbakeføring til de 
kystlagene som vi har mottatt årsmelding for 
2014/15 fra. De som ikke har sendt inn årsmelding 
ennå, vil får tilsendt kontingenttilbakeføringen så 
fort som vi mottar årsmelding eller et brev fra 
styret som forklarer hvorfor kystlaget ikke har 
gjennomført årsmøte. Per i dag er det 101 kystlag 
som har levert årsmelding for 2015.  

Momskompensasjon for 2015 
Forbundet KYSTEN har sammen med kystlagene 
fått kr. 1.177.025,- i momskompensasjon for 
2015. Alle søkerne har fått kompensasjonen 
avkortet med 23,7 % i forhold til det godkjente 
søknadsbeløpet. 
 
Det er 62 kystlag som har søkt om kompensasjon 
for 2015 og får utbetalt til sammen kr. 773.333,-. 
Det er ett kystlag flere som har søkt enn året før, 
så det er en fin utvikling. Momskompensasjonen 
vil bli utbetalt i uke 50. 

Meld inn kurs 
Vi oppfordrer kystlagene om å melde inn kurs 

neste år. Alle kystlagene kan søke om kursstøtte 

via vårt eget studieforbund som disponerer 

penger som bevilges til voksenopplæring over 

statsbudsjettet. Timesatsen er for tiden kr. 95,-  

 
per time. Søknad om kurs støtte sendes før kurset 
starter. Ta kontakt enten med studieforbundet 
eller oss i sekretariatet for mer informasjon eller 
hjelp til å både søke og organisere kurs. Se også 
nettsiden til vårt studieforbund 
www.kulturogtradisjon.no. 

Forbundet KYSTENs landsmøte i 

Norheimsund, Hordaland 
Sett av datoen for Forbundet KYSTENs landsmøte i 
dagene 21. - 23. april 2017. Da skal vi bo på 
Sandven hotell i Norheimsund, som ligger rett ved 

http://www.kulturogtradisjon.no/
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Hardanger Fartøyvernsenter.  Påmelding og 
program vil bli sendt ut iløpet av våren 2017. 
 

Har alle mottatt 

Kystlagsundersøkelsen?  
30. november skal alle kystlagene ha mottatt en 

e-post med lenke til Kystlagsundersøkelsen 

2016/2017. Undersøkelsen besvares på nettet 

innen 20. januar.  

Har dere spørsmål rundt dette, eller har dere ikke 

mottatt denne e-posten, så ta kontakt med Tuva 

Løkse i sekretariatet på 22424282 eller 

tuva@kysten.no.  

Det er ni år siden sist vi gjennomførte en slik stor 

kartlegging, og informasjonen og 

tilbakemeldingene dere gir oss her, er svært 

viktige for oss. Vi håper alle tar seg tid til å svare. 

På forhånd tusen takk! 

Har din kommune en 

kulturminneplan? 
Nå ligger rapporten «Status kulturminner langs 

kysten» ute på våre nettsider, og vi oppfordrer 

alle kystlagene til å ta en titt. 

http://kysten.no/hefter-og-rapporter 

Spesielt håper vi at alle leser de sidene som 

omhandler sitt fylke, og vurderer om deres kystlag 

skulle komme på banen i forhold til kommunenes 

forvaltning av sine kulturminner. Har deres 

kommune en kulturminneplan? Har dere sett 

denne? Inneholder den alt dere synes den bør 

inneholde? Følges den opp? Planlegges det 

eventuelt å utarbeide planer, og bør kystlaget 

bidra med innspill og forslag? 

  

Flere kystlag deltar allerede i utvalg og 

arbeidsgrupper i sin kommune, og med denne 

rapporten håper vi å hjelpe flere i gang med slike 

engasjementer. 

Veileder til helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeid i kystlagene 
Kystlagene er viktige ressurser for å kunne gi folk 

langs kysten gode natur- og kulturopplevelser. 

Mange kystlag tilrettelegger både gjennom 

utleie/utlån av båter og bygninger, og gjennom 

aktiviteter og arrangementer. En del kystlag har 

påpekt at de opplever usikkerhet rundt hva som 

forventes av dokumentasjon og rutiner i forhold 

til HMS. Vi i sekretariatet setter stor pris på alt 

som skjer rundt i kystlagene, og ønsker å bidra 

med å tilrettelegge for at dette skal fortsette. Det 

er likevel sånn at det er kystlagene som er 

ansvarlige for de lokale tilbudene (utleie/utlån, 

aktiviteter, arrangementer), som har ansvar for 

sikkerheten i forbindelse med dette. Med andre 

ord så er det noen rutiner og dokumenter 

kystlagene må ha på plass. For å gjøre arbeidet litt 

lettere har vi derfor utarbeidet et hefte om HMS-

arbeid i kystlagene, hvor det meste av 

dokumentene er ferdiglaget. Kystlagene trenger 

bare fylle inn det som gjelder spesifikt for seg, 

eventuelt tilpasse til sitt bruk, og oppbevare 

dokumentene på et hensiktsmessig sted. 

Dere finner dokumentet her: 

http://kysten.no/hefter-og-rapporter 

 
Sekretariatet ønsker alle en riktig god jul og et 
godt nytt år. 
 
 
Vennlig hilsen 
Forbundet KYSTEN 

 
Per Hillesund 
Generalsekretær 
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