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________________________________________________________________________________________ 
Forbundet KYSTEN 

Medlemslister 
Vedlagt følger medlemsliste og reskontroliste over 
medlemmer per 20.06.2016.  

Tilgang-avgang medlemmer pr. lokallag: Dette er 
en liste fra 01.01. – 20.06.16 over alle 
nyinnmeldte og alle som har meldt seg ut selv 
eller er døde. 

Kontingenttilbakeføring 
vil bli sendt ut i løpet av uke 25 for perioden april - 

juni. 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, får tilsendt 

kontingenttilbakeføringen så fort vi mottar 

årsmelding eller et brev fra styret som forklarer 

hvorfor kystlaget ikke har gjennomført årsmøte. 

Per i dag er det 102 kystlag som har levert 

årsmelding for 2014 og 85 kystlag i 2015. 

Momskompensasjon for 2015 
Søknadsfristen for momskompensasjon for 2015 
er satt til 15. august 2016. Da må vedlagte skjema 
være hos oss i sekretariatet, da vi har 
leveringsfrist den 1. september og da skal revisor 
ha godkjent søknaden. Fristen er dermed 
ufravikelig.  

Det var 61 kystlag som søkte om kompensasjon 
for 2014 og de fikk til sammen kr. 852.569,- i 
momskompensasjon. 

Kulturminnedagen 
Kulturminnedagene 2016 markeres 10. – 18. 

september. Tema er «Se hva vi kan! Kompetanse 

og kunnskap i kulturvernet». Med en hel uke + en 

helg håper vi at alle vil kunne finne en eller flere 

dato som passer for sine arrangement.  

 

 

Stimuleringsmidler 

Forbundet KYSTEN har fått inn 16 søknader på 
stimuleringsmidler i forbindelse med prosjektet 
«Velkommen om bord!» - tilskudd til 
friluftslivsaktiviteter for personer med 
innvandrerbakgrunn. Det betyr at alle prosjektene 
får kr. 5.000,- til å gjøre de aktiviteter som de har 
søkt støtte til. Støtten vil bli betalt ut i uke 25. 

Medlemslister på nett 

Forbundet KYSTEN har til nå sendt ut 

medlemslister i papir til kystlagene, men vi ønsker 

nå å gå over til at kystlagene selv henter listene på 

nettet. Vi har laget «Minside for kystlagene» der 

kystlaget får tilgang til sine medlemmer og de 

lister som de trenger for å kunne følge med i 

medlemsutviklingen i laget. 
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Det er Mona på kontoret som kan gi deg tilgang til 

kystlagets sider og det er styreleder eller den som 

kystlaget bestemmer som får tilgangen. Mona kan 

også ta en runde med opplæring pr. telefon og 

hjelpe deg første gang du skal inn på Minside. 

 

Vi vil fortsette med å sende ut papir ut 2016, men 

da av vil vi kun sende ut KYSTENBREVET og listene 

elektronisk. Hvis kystlaget fortsatt ønsker å få 

listene tilsendt i papirutgave, så må dere melde 

ifra til Mona så skal vi sørge for at dere får listene 

tilsendt selv etter 2016. 

Akkreditert av UNESCO 
Denne måneden ble det vedtatt av UNESCOs 

generalforsamling i Paris at Forbundet KYSTEN får 

status som rådgivende organisasjon for UNESCO. 

Akkreditering betyr at UNESCO anerkjenner at vår 

organisasjon forvalter særskilt kompetanse på 

vårt felt. Forbundet KYSTEN skal også stille sin 

kompetanse til rådighet for UNESCO sentralt og 

kan bli invitert med på møter, prosjekter eller 

arbeidsgrupper i regi av UNESCO. Vi vil altså bli 

rådgivere for UNESCO i saker som omhandler vern 

av immateriell kulturarv knyttet til kystkultur, 

fartøyvern og maritimt kulturminnevern. 

Vi er veldig glade for å bli tildelt denne statusen, 

og muligheten for å bli tatt med på råd i saker vi 

kan! 

Dette gir også en ny giv i arbeidet med den store 

felles nordiske søknaden om å få nordisk 

klinkbåtbygging inn på UNESCOs liste over 

menneskehetens immaterielle kulturarv. Vi håper 

å kunne levere denne i 2017. 

Påvirk kommunens 
kulturminneplan! 
Riksantikvaren har oppfordret landets kommuner 
til å lage gode planer for sine kulturminner, og 
opprettet en pott med søkbare midler til dette 
arbeidet. I løpet av 2016 får 50 kommuner 
100 000 hver fra RA til dette. Se hvilke kommuner 
her:  

http://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Nyheter/K
ulturminneplaner-i-50-nye-kommuner 

Vi håper kystlagene kommer på banen og sørger 
for at viktige kystkulturminner ikke blir glemt i 
kommunenes planer. Kontakt kommunen og be 
om å bli tatt med på råd! 

Aktivitetskalender 
Her er noen aktiviteter som vil bli arrangert 
fremover: 
7. – 10 Juli: Nordisk kystkulturfestival på 
Færøyene 
110. – 17. juli: Vinden drar  
14. – 17. juli: Forbundet KYSTENs landsstevne 
2016 i Bodø  
4. – 6. august: Risør trebåtfestival  
9. – 12. august: Seglarveko  
13. – 14. august: NM i Oselvarsegling  
18. – 21. august: Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 
10. – 18. september: Kulturminnedagene 2016 
15. - 18. september; Råseglseminaret, Masfjorden 
i Nordhordland 
30. september til 2. oktober: Bodø, regionalt 
seminar for kystlagene i Nordland 
22. oktober: Sandefjord: Regionalt seminar for 
kystlagene i Vestfold. 

Premiering av kystlag i vekst! 
Det kystlag som verver flest medlemmer i forhold 

til størrelsen vil også i år bli premiert. Landsstyret 

har bestemt at premieringen skal være et 

pengebeløp på kr. 2,000, og et emaljeskilt med 

Forbundet KYSTENs logo på. Stå på med 

vervingen! 

Vi på kontoret ønsker dere en riktig fin sommer 

med god bør! 

Vennlig hilsen 
Forbundet KYSTEN 

 
Per Hillesund 
Generalsekretær 
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