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________________________________________________________________________________________ 
Forbundet KYSTEN 

Medlemslister 
Vedlagt følger medlemsliste og reskontroliste over 
medlemmer per 3.10.2016.  
Tilgang-avgang medlemmer pr. lokallag: Dette er 
en liste fra 01.01.til 3.10.2016 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. 

3. Kontingenttilbakeføring 
Vil bli sendt ut i løpet av uke 41 for perioden mars 
- oktober. 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 99 kystlag som har levert 
årsmelding for 2014 og 93 kystlag for 2015.  

Fradragsberettigede gaver 
Givere som ønsker å gi pengegaver til et kystlag, 
kan få fradrag i inntekt for gaver gitt til disse 
formål. Fradrag kan kun kreves for gaver gitt til 
kystlaget dersom gaven utgjør minst kr. 500. 
Videre gis det maksimalt fradrag etter denne 
bestemmelsen med kr. 25.000,- årlig. Har 
skatteyteren gitt et for stort beløp ett år, kan ikke 
det overskytende kreves fradratt et senere år. 

For dem som ønsker å gi en gave til kystlaget, må 
giroen merkes Fradragsberettiget gave til 
kystlaget, samt givers navn og fødselsnummer. 
Beløpet settes inn på kystlagets konto. 

Kystlaget må huske at det er gjennom Forbundet 
KYSTEN sentralt at pengegavene blir registrert, så 
dere (kystlaget) må sende inn liste over dem som 
har gitt dere gaver til sekretariatet, med givers 
navn, adresse, fødselsnummer, beløpet som er 
betalt inn. Det sendes inn til Forbundet KYSTEN 
31.12.hvert år. 

 

Landsstevnet 2019 
Mellemverftet fartøyvernforening og kystlag 
inviterer til landsstevne i Kristiansund til 
sommeren, og året etter er det Haugesund og 
kystlagene Kormt, Leirong og Romsa kystlag sin 
tur. Men hvem vil arrangere landsstevnet i 2019?  
Forbundet KYSTENs landsstevne arrangeres en 
langhelg i juli hvert år av et kystlag, som regel i 
samarbeid med noen nabokystlag og andre lokale 
lag og foreninger, og med støtte og oppfølging fra 
forbundet sentralt. Stevnene har en del faste 
programposter, men varierer ellers i størrelse, 
tema og utforming. Det er en verdi i seg selv at 
stevnene er ulike, og at deltakerne får forskjellige 
opplevelser fra år til år. Det er også ønskelig at 
landsstevnene forflytter seg rundt i hele landet så 
det varierer hvem som har lengst reisevei, og for 
at hele landets kystkultur skal få denne 
muligheten for eksponering. Søknadsfristen er 
satt til 1. februar 2017. Interesserte kystlag bes 
kontakte sekretariatet. 
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Side 2 
Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo, Telefon: 22 42 42 82, Internett: www.kysten.no 
E-postadresser: Kontoret: forbundet@kysten.no, Per Hillesund: per@kysten.no, Tore Friis-Olsen: tore@kysten.no, 
Mona Vasskog Johansen: mona@kysten.no, Tuva Løkse: tuva@kysten.no, Bente Foldvik: tidsskriftet@kysten.no. 

Vi restaurerer kysten.no 
I disse dager utformes våre nye nettsider. 
Adressen vil fortsatt være www.kysten.no, men 
siden vil få nytt design, bli tilpasset nettbrett og 
mobil, og ha en mer ryddig sortering av innholdet. 
Blant annet blir all «intern informasjon» rettet 
mot dere i kystlagene samlet på ett sted. Vi får 
også et interaktivt kart hvor man kan finne alle 
landets kystlag. Den nye siden lanseres i løpet av 
oktober, og dette vil bli annonsert. Vi håper på 
mange tilbakemeldinger fra dere på hvordan dere 
synes den fungerer til deres bruk! 

Vi søker etter kystlag med 

konkrete prosjekter 
Har dere et helt konkret prosjekt dere skal jobbe 

med i 2017? Kunne dere tenke dere å ha med dere 

et par ungdommer på prosjektet?  

Forbundet KYSTEN jobber for å rekruttere flere 
barn og unge til kystfriluftslivet. I den 
sammenheng har vi de siste årene hatt en 
samarbeidsavtale med 4H. Mange av landets 4H 
klubber ligger i tilknytning til kysten og har et 
kystlag i nærheten. Noen av kystlagene våre 
samarbeider allerede med en lokal 4H klubb. Nå 
søker vi etter kystlag som har et helt konkret 
prosjekt de skal jobbe med i 2017. Hver høst 
velger ungdommene i 4H et nytt prosjekt som de 
skal fordype seg i. Har dere et helt konkret 
prosjekt (eksempelvis restaurering av naust, båt, 
motor etc.) og kunne tenke dere å ha med dere 
noen 4H ungdommer på dette? Ta kontakt med 
oss på: lise@kysten.no innen 20. oktober. 

Ny kystlagsundersøkelse 

I midten av november går vi i gang med en ny 

runde kartlegging av kystlagene. Det vi lurer på er 

alt fra antall båter som tas hånd om, antall 

dugnadstimer og andel aktive medlemmer til hva 

det holdes kurs i og deres mening om den 

servicen vi i sekretariatet yter. 

Vi håper dere tillitsvalgte i alle kystlagene tar seg 

tid til å svare på undersøkelsen. Tall, informasjon 

og tilbakemeldinger vi får her er avgjørende for 

hvor god jobb sekretariatet kan gjøre for 

kystlagene, og gjør det også lettere for landsstyret 

å gjøre gode valg og prioriteringer. Den forrige 

kystlagsundersøkelsen ble foretatt i 2008, så det 

er på høy tid vi oppdaterer oversikten vår. Vi 

gleder oss til å høre fra dere alle i vinter! 

Nye Søknadsfrister  
Norsk kulturminnefond gir støtte til istandsetting 
av kulturminner i privat eie. Mange kystlag har 
fått god drahjelp i sine prosjekter gjennom dette. 
Fondet har også egne tilskuddsmidler øremerket 
«formidling» og «fag- og håndverksseminarer».  
Husk søknadsfrist 1. november. Se 
www.kulturminnefondet.no. 

I samråd med Norsk Forening for Fartøyvern, 
Forbundet KYSTEN og fartøyvernsentrene har 
Riksantikvaren flyttet søknadsfristen til 1. 
november. Dette skal føre til at tildelingene 
kommer på nyåret slik at prosjektene kan komme 
tidligere i gang med bedre utnyttelse av 
verftsesongen vår og høst. 

Velkommen til landsmøtet i april! 
Det er snart tid for Forbundet KYSTENs landsmøte, 
og denne gangen vil det foregå i vakre omgivelser 
på Hardanger Fartøyvernsenter i Norheimsund. 
Møtet er lagt til helgen 21. – 23. april 2017, og vi 
håper på stor deltakelse. Nærmere informasjon 
om tema og påmelding vil komme senere, men 
sett av datoen nå! 

 
Sekretariatet ønsker alle fortsatt god sesong. 
 
 
Vennlig hilsen 
Forbundet KYSTEN 

 
Per Hillesund 
Generalsekretær 
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