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Til delegater og observatører 
 
Oslo 3. april 2021 

Innkalling til landsmøte i Forbundet KYSTEN, 17. april 2021 på Zoom. 
 
Landsstyret i Forbundet KYSTEN ønsker både delegater og observatører hjertelig velkommen 
til vårt landsmøte som arrangeres på Zoom, lørdag 17. april 2021 kl. 1000-1500.  
 
Du er valgt til å representere ditt lokallag på Forbundet KYSTENs landsmøte. Denne 
sendingen inneholder endelig saksliste for landsmøtet og praktisk informasjon om 
gjennomføringen av møtet på Zoom.  
 
Husk å ha sakspapirene til landsmøtet klare når møtet begynner. Dere får tilsendt 
sakspapirene både elektronisk og på papir. 
 
Vi har forståelse for at et landsmøte som blir gjennomført digitalt er uvant for mange og 
forbundet vil av den grunn tilby mulighet til å få en gjennomgang og et prøvemøte med en 
av oss på Zoom. Vedlagt følger et notat som beskriver hvordan du skal gå fram for å kople 
deg opp med Zoom. Hvis du ønsker hjelp til å gjøre det, vil vi sette av torsdag den 15. april 
fra kl. 1000 til 1400 til en gjennomgang. Send melding til forbundet@kysten.no om at du 
ønsker en gjennomgang og vi vil sende deg en link til et forsøksmøte. 
 
Spørsmål som gjelder landsmøtet stilles til sekretariatet. Kontaktpersoner før og under 
landsmøtet om praktiske saker er Per Hillesund på mobil 957 09 193. Hvis det gjelder 
påmelding og endringer i den forbindelse, kontakt Mona Vasskog Johansen, som nås på 
mobil: 468 08 722. 
 
Vi ønsker dere hjertelig velkommen til Forbundet KYSTENs landsmøte på Zoom. Vi ser fram 
til noen fine og konstruktive timer. 
 
 
Vennlig hilsen  
Forbundet KYSTEN 
 
 
 
Asgeir K. Svendsen (Sign.)      Per Hillesund 
Styreleder        Generalsekretær 

  

mailto:forbundet@kysten.no
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Landsmøteprogram lørdag 17. april 2021 på Zoom. 
 

Lørdag 17. april 2021 

09.30 Registrering  

10.00 Styreleder ønsker delegatene velkommen, ved Asgeir K. Svendsen og det overbringes 

hilsninger til landsmøtet fra samarbeidende organisasjoner 

10.15 Landsmøtet begynner med saksbehandling 

12.00 Kulturelt innhold -  

12.05 Pause på 25 minutter 

12.30 Utdeling av priser 

12.45 Saksbehandlingen forsetter 

15.00 Avslutning hvis saksbehandlingen er ferdig 

15.01 Etter at landsmøtet formelt er ferdig viser vi dokumentarfilmen «Båtbyggerne» (30 

minutter). 
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Gjennomføring av møtet 
 
Klikk på lenken i invitasjonen du har mottatt per e-post. Når du går inn i møtet, 
er mikrofonen din slått av. Symbolet i nederste venstre hjørne ser slik ut: 
 

 
 
Dersom du skal si noe, må du klikke på symbolet. Mikrofonen din er slått på når 
symbolet ser slik ut: 
 

 
NB! Husk å sette på lyden på din egen PC for ellers virker ikke lyden selv om du slår på 
mikrofonen slik det er beskrevet over. Så lenge du ikke skal si noe oppfordres det til å ha 
mikrofonen avslått. 
 

 
Underveis i møtet kan du dele info eller kommentarer i chatten. Klikk på ikonet 
for å få den opp på skjermen din: 
 

 
For å få til et smidig møte vil vi bruke Chatten som talerliste. Hvis du vil ha ordet i en sak, så 
melder du fra i Chatten og vi vil ha en som følger med på hvem som melder seg til å få ordet 
der. 
 

Ved siden av mikrofonknappen er det også en knapp 

der man kan skru av og på videokameraet på PC-en. 

 

 

Tekniske spørsmål 

Du finner utførlig brukerstøtte for Zoom her: https://support.zoom.us/hc/en-us 
Ta gjerne kontakt med sekretariatet for å teste Zoom i forkant av møtet. Får du tekniske 
problemer underveis i møtet, kan du be om hjelp i Zoom-chatten eller per SMS til 
telefonnummer 95 70 91 93. 
 
Vel møtt! 
 
  

https://support.zoom.us/hc/en-us
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Dagsorden for landsmøtet 2021 
 

Landsmøtesak 1/21 
Godkjenning av innkalling og dagsorden – konstituering. 
 

Landsmøtesak 2/21 
Oppnevnelse av møteleder, møtesekretær, redaksjonsnemnd, tellekorps og to til å skrive 
under protokollen. 
 

Landsmøtesak 3/21 
Landsstyrets årsmelding for 2019 og 2020. 
 

Landsmøtesak 4/21 
Landsstyrets regnskap for 2019 og 2020. 
 

Landsmøtesak 5/21 
Innkomne forslag fra kystlagene. 
Forslag om kontingentsøkning for fylkeskystlagene fra Austevoll kyst- og sogelag 
 

Landsmøtesak 6/21 
Forslag til vedtektsendringer. 
 

Landsmøtesak 7/21 
Forslag til endring av Prinsippdokument. 
 

Landsmøtesak 8/21 
Forslag til nytt Handlingsprogram for 2021 - 2025. 
 

Landsmøtesak 9/21 
Forslag til budsjett for 2021 og 2022. 
 

Landsmøtesak 10/21 
Valg. 
 

Avslutning 
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Forretningsorden Landsmøtet 2021  
 
Sammensetning og representasjonsrett: 

• Landsmøtet består av landsstyret og en representant fra hvert av kystlagene.  
 

Tale- og forslagsrett: 

• Landsstyret og de valgte representantene fra kystlagene har tale og forslagsrett 

• Generalsekretæren har tale- for forslagsrett. 

• Valgkomiteens leder har tale- og forslagsrett under behandling av valgkomiteens 
innstilling. 

• Landsstyret kan innby enkeltpersoner til landsmøtet. Etter vedtak i landsmøtet kan 
disse gis talerett.  

 

Stemmerett: 

• Landsstyret og de valgte representantene fra kystlagene har stemmerett på 
landsmøtet. Landsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmer som er til 
stede. 

 
Forretningsorden: 

1:  Ingen har rett til å få ordet mer enn 2 ganger i samme sak. Forslagsstiller og leder  

  likevel inntil 3 ganger. Taletiden begrenses til 5 minutter første gang og 3 minutter  

  andre gang. Møteleder kan foreslå begrenset taletid ved behov. 

  
Når møteleder fremsetter forslag til strek, skal nye talere gis anledning til å tegne seg 
til debatten før strek blir satt. 

 
 Til forretningsorden gis ordet bare 1 gang og høyst 1 minutt til hver sak. For øvrig kan 

det stilles forslag om ytterligere tidsbegrensinger og strek med de inntegnede talere. 
 
2: Alle taler og innlegg holdes fra den enkeltes tilkoblingspunkt. 

 
3:  Forslag skal innleveres skriftlig til møteleder ved bruk av chatten og vedkommendes 

navn og representantnummer skal oppgis. Forslag kan ikke fremmes eller trekkes 
etter at strek er satt. 

 
 Forslag som ikke har tilknytning til den godkjente dagsorden kan ikke behandles. 
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4:  Møtelederen foreslår avstemningsmåten og det vil være en egen løsning på Zoom for 

å avgi stemme. Vedtak gjøres med vanlig flertall. Dersom stemmetallene for og imot 

er like, får forbundets leder dobbeltstemme. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. 

 Ved valg av landsstyre kreves over halvparten av de avgitte stemmer. Oppnås ikke 

det ved første gangs votering, skal det være bundet omvalg mellom de to som har 

fått flest stemmer. Dersom stemmetallene er like ved annen gangs votering, avgjøres 

valget ved loddtrekning. 

Møteleder kan henvise en sak til redaksjonskomiteen som skal samordne 

vedtaksforslagene og bistå med å formulere forslag. 

5:  I landsmøteprotokollen innføres forslagene, avstemmingen og de fattede 
beslutninger. 

  
6: Protokollen fra landsmøtet godkjennes av første ordinære landsstyremøte. 
 

Innspill til forretningsorden 

Da landsmøtet i forbundet KYSTEN denne gangen blir gjennomført digitalt, vil det ikke være 

mulig å opprettholde punkt 2 i forretningsorden at: Alle taler og innlegg holdes fra bestemt 

plass i møtesalen. Punktet blir endret til: Alle taler og innlegg holdes fra den enkeltes 

tilkoblingspunkt. 

Under punkt 4 står det at: valg skal forgå skriftlig om noen krever det. Det vil være vanskelig 

å gjennomføre landsmøtet med dette kravet og landsmøtet bør godkjenne å kunne avvike 

fra dette punkt i dette landsmøtet.  

Alle saker vil bli vedtatt ved anonymt valg gjennom at man stemmer på saken elektronisk. 

Det gjør at det ikke vil være noen forskjell på et vanlig skriftlig valg og den måten man 

stemmer på her. 

Stemmegivning under landsmøtet 

Når en sak skal opp til avstemning under landsmøtet, vil 

det komme opp en boks på skjermen som ser ut som på 

bildet. Der vil det i overskriften stå hvilken sak det gjelder 

og forslag til vedtak fra landsstyret. 

Da skal dere merke av ett av altenativene under og det er 

kun mulig å merke av ett av altenativene. Etter at alle har 

stemt, vil det komme opp en boks som viser prosenten av 

stemmer for hvert alternativ og vi har dermed et vedtak i 

saken. 
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Landsmøtesak 1/21 
Godkjenning av innkalling og forretningsorden – konstituering  

Ifølge Forbundet KYSTENs vedtekter skal landsmøtet avholdes hvert annet år og innkalles av 
landsstyret med minst to måneders varsel. Forslag om vedtektsendringer skal sendes ut med 
innkallelsen. Øvrige saker skal sendes ut minst 14 dager før landsmøtet.  
 
Det heter videre at landsmøtet skal avholdes i april og det overholdes av landsmøtet i 2021. 
 
Forslag til landsmøtevedtak: 
Landsmøtet godkjenner innkallelsen til landsmøtet og den foreslåtte forretningsorden 
godkjennes. 
 

Landsmøtesak 2/21 
Oppnevnelse av møteleder, møtesekretær, redaksjonsnemnd, tellekorps og to til å 

underskrive protokollen. 

Ifølge Forbundet KYSTENs vedtekter skal landsmøtet oppnevne møteleder, møtesekretær, 
redaksjonsnemnd, tellekorps og to representanter til å undertegne protokollen. 
 
Siden det ikke er lov til å ha fysiske møter av denne størrelsesorden, blir det foreslått at 
styreleder, generalsekretær, kommunikasjonsrådgiver og en møteleder utpekt av 
landsstyret, er fysisk til stede i felles rom for å organisere landsmøtet. De vil da påta seg de 
oppgaver som landsmøtet må utnevne. 
 
Forslag til landsmøtevedtak: 
Robijne Verstegen velges som møteleder.  
Tuva Løkse foreslås som møtesekretær.   
Per Hillesund og Tuva Løkse velges som tellekorps.  
Ved behov oppnevnes det en redaksjonskomite med Tuva Løkse som leder. 
Landsmøtet velger 2 til å underskrive protokollen. 
 

Landsmøtesak 3/21 
Landsstyrets årsmelding for 2019 og 2020. 

Landsstyret viser til vedlagt årsmelding for 2019 og årsmelding for 2020.  
 
Forslag til landsmøtevedtak: 
Landsmøtet godkjenner årsmeldingene for 2019 og 2020. 
 

Landsmøtesak 4/21 
Landsstyrets regnskap for 2019 og 2020. 

Årsmeldingene for 2019 og 2020 inneholder regnskap og revisors beretning for de gjeldende 
årene. Det er disse regnskapene som legges til grunn for denne landsmøtesaken. 
 
Forslag til landsmøtevedtak: 
Landsmøtet godkjenner regnskapene for 2019 og 2020. 
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Landsmøtesak 5/21 
Innkomne saker  

Forslag om kontingentsøkning for fylkeskystlagene fra Austevoll kyst- og sogelag 
 

Innsendt framlegg til landsmøtet frå Austevoll kyst- og sogelag 

Justering av kronebeløp per medlem frå Forbundet Kysten til lag med formelt samarbeid 

Bakgrunn: 

Vestland fylkeskystlag (VFKL) er ei vidareføring av Hordaland fylkeskystlag, som sidan oppstarten i 1992 

har vore eit formelt samarbeid mellom kystlaga i Hordaland. Som følgje av regionreforma gjorde laget 

i februar 2020 namnejustering til Vestland Fylkeskystlag, og lag tel i skrivande stund 21 lag. 

Noko av det viktigaste VFKL gjer er å stå bak utgjevinga av Årebladet, som har kome sidan 1992-1993 

med eitt til to nummer per år. VFKL ynskjer sterkt å gje ut to nummer per år, men dette er økonomisk 

svært vanskeleg med den noverande økonomien i VFKL.  

Det er kontingent-overføring frå Forbundet Kysten (det forbundet sine vedtekter kallar «kystlag med 

formelt samarbeid») som dannar grunnlaget for VFKL sin økonomi. Slik me har fått opplyst er det i dag 

30 kroner per medlem som er satsen, og dette har vore uendra sidan 2007.  

For å gjera VFKL økonomisk i stand til å klara å gje ut to nummer av Årebladet per år vil me i  Austevoll 

kyst- og sogelag koma med framlegg om ei justering av denne kronesatsen frå dagens 30 kroner til 50 

kroner per medlem, slik at ein kan sikra dette viktige bladet. Årebladet er den viktigaste regionale 

bindelekken mellom kystlagsaktørane på Vestlandet og fortener å få koma ut med to utgåver i året. 

Framlegg til vedtak: 

Kontingentoverføring frå forbundet til kystlag med formelt samarbeid: Kronebeløpet vert justert frå 

dagens 30 kroner til 50 kroner per medlem. 

Med helsing frå Thomas Johnson Leiar - Austevoll kyst- og sogelag 

Landsstyrets innstilling 
Landsstyret har behandlet den innsendte saken til landsmøtet om justering av beløpet som 
fylkeslag og sammenslutninger mottar fra Forbundet KYSTEN, og støtter forslaget. 
Landsstyret presiserer at kriteriene for utdeling av midlene, som i dag krever at fylkeskystlag 
og sammenslutninger sender inn årsmelding og regnskap, fortsatt vil ligge til grunn for 
kontingentoverføringen. Der skal det gå fram om det er gjennomført årsmøte og hvilke 
aktiviteter de har. Ordningen med fylkeskystlag og sammenslutninger er frivillig i 
organisasjonen og har ingen formell funksjon i organisasjonens demokrati. Det er likevel et 
uttalt ønske om at det skal foregå aktivitet på regionalt nivå, og landsstyret håper en 
økonomisk styrking av leddet kan føre til det. Spesielt viktig er det å følge opp 
regionreformen i tiden som kommer. 
 
Forslag til landsmøtevedtak: 
Landsmøtet går inn for justering av overføring til fylkeskystlag og sammenslutninger fra kr. 
30 til kr. 50 for hvert hovedmedlem.   
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Landsmøtesak 6/21 
Det foreligger ingen forslag til vedtektsendringer. Gjeldende vedtekter ligger som vedlegg. 

Landsmøtesak 7/21 
Forslag til endring av Prinsippdokumentet 

Landsstyret legger fram et forslag til endring av Forbundet KYSTENs prinsippdokument. Det 
er ingen drastiske endringer av dokumentet, men mer en språklig oppstramming og justering 
slik at prinsippdokumentet stemmer overens med de vedtak som er fattet av landsmøtet om 
organisasjonen. 
 
Forslag til forbedringer og nye formuleringer er farget rødt, mens det som skal strykes, har 
en rød strek over. 
 
Forslag til landsmøtevedtak: 

Landsmøtet vedtar forslag til endringer av Forbundet KYSTENs prinsippdokument som er 
framlagt. 
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Forbundet KYSTEN  

Prinsippdokument  

 

Forbundet KYSTEN har følgende styringsdokumenter:  
Vedtekter (sist revidert av landsmøtet 2019)  
Prinsippdokument – Vedtatt av landsmøtet i 2019 2021  
Det til enhver tid gjeldene handlingsprogram   
Årlige arbeidsplaner handlingsplaner 
Årlige budsjett  

 

Forbundet KYSTEN tar vare på kystens kulturarv 
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Grunnleggende prinsipper:   

Forbundet KYSTEN er en frivillig kulturvernorganisasjon. Gjennom samfunnsengasjement 

skal Forbundet KYSTEN vi vise sammenhenger mellom historie og gårsdagens kunnskap, og 

utviklingen av fremtidens kystsamfunn. Forbundet KYSTEN vi skal gi kystens kulturarv ny 

relevans i en ny tid.  

Forbundet KYSTEN tar vare på og formidler kunnskap om natur og mennesker, anlegg, 

gjenstander, håndverk og tradisjoner, og er opptatt av hvordan de inngår i en mangfoldig 

kystkultur. Forbundet KYSTEN vi utøver kulturvern i lokalsamfunnene gjennom faglig arbeid, 

engasjement og dugnadsinnsats.    

Forbundet KYSTEN skal gjennom vårt arbeid bidra til å oppnå FNs bærekraftmål.  

Forbundet KYSTEN arbeider etter følgende hovedprinsipper:   

• bevaring gjennom bruk   

• videreføring av kunnskap til nye generasjoner   

• handlingsbåren kunnskap   

• respekt for tradisjoner   

• fremme kystens materielle og immaterielle kulturarv  

Forbundets KYSTENs arbeid konsentreres om følgende områder:   

• formidle kunnskap og verdier til befolkningen, politikere og viktige samfunnsaktører   

• samarbeide med relevante organisasjoner for å nå felles mål   

• gjøre våre medlemmer i stand til å anvende kunnskap og innsikt i den dagsaktuelle 

samfunnsdebatten   

• styrke lokal tilhørighet til kystsamfunnene gjennom kunnskap om lokal kystkultur  

• styrke vår identitet som kystfolk  

 

Forbundet KYSTEN skal framstå som være en helhetlig og samlende 

kystkulturorganisasjon.   

Lokallagsmedlemmene er den viktigste ressursen for å realisere organisasjonens mål. 

Lokallagene velger sine aktiviteter ut fra lokale interesser. Sosialt fellesskap, inkludering og 

tilhørighet vektlegges i lokallagene.    
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Landsmøtesak 8/21 
Forslag til handlingsprogram for perioden 2021 - 2025 

Det blir lagt fram nytt handlingsprogram for perioden 2021 – 2025. Det bygger videre på 
handlingsprogram for perioden 2019 – 2023, med noen endringer og språklige forbedringer. 
Forslaget er et resultat av en strategiprosess som har involvert hele landsstyret og hele 
sekretariatet, og med eksterne bistand fra særskilt kompetanse på frivillige organisasjoner 
med særlig fokus på kulturvern.  
 
Det er også foretatt en omprioritering av rekkefølgen av områdene i handlingsprogrammet 
slik at kystlagene har kommet lenger fram, mens medlemsutvikling og «Se nye kyster» er 
flyttet lenger bak i handlingsprogrammet. Hvert område har fått flere punkter og landsstyret 
legger fram forslaget uten å markere endringene. Handlingsprogram for perioden 2019 – 
2023 ligger som vedlegg til sakspapirene og gir mulighet til sammenligning. 
Handlingsprogram for perioden 2021 – 2025 vil få samme layout som får 2019 – 2023 etter 
at dette er vedtatt av landsmøte, og vil bli utsendt sammen med protokollen samt gjort 
tilgjengelig på kysten.no. 
 
Handlingsprogrammet inngår som ett av organisasjonens styringsdokumenter og bygger på 
prinsippdokumentet og vedtektene til Forbundet KYSTEN, som ligger som vedlegg til 
landsmøtepapirene.  
 
Forslag til landsmøtevedtak: 

Landsmøtet vedtar forslag til Forbundet KYSTENs handlingsprogram for perioden 2021 – 
2025. 
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Forbundet KYSTEN   

  

Handlingsprogram   

         Perioden 2021 - 2025   

   

   

Forbundet KYSTEN skal sette dagsorden for bevaring og fremme 

av kystkultur  
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HANDLINGSPROGRAM 2021 – 2025 

I denne fireårsperioden vil Forbundet KYSTEN ha fokus på fortsatt økt gjennomslagskraft for 

våre saker, samt medlemsvekst og styrket internt samarbeid mellom alle ledd i 

organisasjonen. Vi skal bli større, sterkere og dra sammen for å nå våre mål. 

 Område   
   

    

Visjon   Forbundet KYSTEN skal sette dagsorden for bevaring og fremme av 
kystkultur    

Organisasjonen Forbundet KYSTEN skal være en profesjonell, tidsrelevant og 
inkluderende kystkulturorganisasjon 

• FNs bærekraftsmål skal legge føringer for våre aktiviteter 
• Vår samfunnsnytte skal høres og synes i det offentlige rom og hos 

sentrale myndigheter 
• Ta i bruk hensiktsmessige digitale løsninger som kan styrke 

arbeidet i organisasjonen og kontakten med kystlagene og 
medlemmene 

• Delta i nasjonale og internasjonale nettverk/sammenslutninger 
som kan bidra til å fremme våre målsettinger som frivillig 
kulturvernorganisasjon 

• Samarbeide med andre organisasjoner med felles interesser 
knyttet til kulturvern og friluftsliv i Norge 

• Initiere, koordinere og synliggjøre felles innsats, som satsingene 
«Tradisjonsbåt – bygging og bruk» og «Nytt liv i naust og sjøhus» 
 

Kystlagene 
 
 

Forbundet KYSTEN skal aktivt støtte kystlagene i deres arbeid med 
lokal kystkultur i et meningsfullt og mangfoldig fellesskap 

• Sekretariatet og landsstyret skal være tilgjengelig for kystlagene 
ved behov 

• Bidra til å gjøre oppgavene enklere for de tillitsvalgte i kystlagene 
• Legge til rette for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom 

kystlagene 
• Bistå kystlagene i å finne og dra nytte av relevante 

støtteordninger. 
• Bidra til kompetanseutvikling hos lokale tillitsvalgte 
• Bidra til at kystlagene kan ivareta, formidle og utvikle materiell og 

immateriell kystkultur i sitt nærmiljø 

• Bidra til at kystlagenes aktiviteter gir barn og unge gode 
opplevelser og et eierskap til sin lokale kystkultur 

• Bistå kystlagene i å være aktive pådrivere for god lokal 
kulturminneforvaltning 

• Tilrettelegge for et aktivt, trygt og inkluderende kystfriluftsliv i 
kystlagene 
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• Bistå kystlagene i å ta vare på og videreformidle den kunnskap og 
kompetanse lagene besitter 

• Legge til rette for lokalt engasjement mot plastavfall i havet, og for 
andre nødvendige miljøtiltak rundt vår virksomhet 
 

Kommunikasjon - 
intern og ekstern   

Forbundet KYSTENs verdier og mål skal formidles til medlemmene og 
samfunnet for øvrig 
• Skal ha en helhetlig strategi for sitt kommunikasjonsarbeid 
• Skal være naturlig høringsinstans for den offentlige forvaltningen 

om kystkulturen og saker ellers som har betydning for kysten med 
særlig vekt på kulturvern og friluftsliv 

• Tidsskriftet KYSTEN skal sette dagsorden, og være ledende 
fagtidsskrift for kystkultur- og fartøyvernfeltet 

• Kysten.no og Forbundet KYSTENs synlighet på aktuelle sosiale 
medier skal være oppdatert og tidsmessig 

• Skal være aktivt til stede i samfunnsdebatten 

• Skal stille relevant og oppdatert informasjonsmateriell til rådighet 
for kystlagene og medlemmene 

   

Kunnskap og 

kompetanse    

 

Forbundet KYSTEN skal bidra til økt kunnskap og kompetanse om vårt 
felt, både i samfunnet og innad i organisasjonen, med prioritet på  
 

1. Håndverk - Båtbygging og andre håndverkstradisjoner relatert  

til kyst 

2. Fortellinger - Fiskerihistorie, mattradisjoner og kystfolksliv og virke  

3. Kulturminner - Båter, fartøyer, bygninger, havner - gjenstander   
4. Kystfriluftsliv godt sjømannskap  

5. Arrangementer, faglige og dagligdagse møteplasser - faglige og 

sosiale arenaer    
 

• Bruke kursaktivitet aktivt for å nå prioriterte mål 
• Være en organisasjon med kompetanse i organisasjonsarbeid 

• Ta vare på kunnskap om kulturminner, tradisjoner, natur og 

mennesker i en mangfoldig kystkultur 

• Arbeide for levedyktig tradisjonshåndverk knyttet til kysten 

• Stimulere til økt etterspørsel etter nybygde trebåter, med sikte på 

å bevare håndverkskunnskapen 

 

Internasjonalt 
arbeid 

Forbundet KYSTEN skal sette norsk kystkultur på kartet 

• Samarbeide internasjonalt der det fremmer organisasjonens 
formål, med spesiell vekt på Norden og nordkalotten 

• Opprettholde vår UNESCO-akkreditering som rådgivende 
organisasjon 
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• Sluttføre prosessen med å få nordisk klinkbåttradisjon 
innskrevet på UNESCOs representative liste over 
menneskehetens immaterielle kulturarv 

• Pleie våre internasjonale relasjoner bl.a. gjennom nettverkene 
Nordisk Kystkultur, North Sea Ring, European Maritime 
Heritage og Europa Nostra 

 

Medlemsutvikling Forbundet KYSTEN skal øke antall medlemmer i alle aldre med 1.000 
i denne perioden. 

• Gjennomføre sentrale rekrutteringskampanjer 

• Bistå kystlagene i arbeidet med lokal rekruttering 

• Bidra til etablering av nye kystlag 

• Øke antallet familiemedlemmer og ungdomsmedlemmer 
 

Økonomi   

   

Forbundet KYSTEN skal sikre økonomi til å nå sine mål  

• Gjennomføre forsvarlig og god økonomistyring 

• Ha god oversikt over og søke på relevante prosjektmidler fra 
offentlige og private aktører 

• Sammen med andre frivillige organisasjoner arbeide for å styrke 
rammebetingelser og forutsigbarhet for frivillig arbeid 

• Deltakelse i prosjekter med ekstern delfinansiering skal bidra til å 
styrke formålet til organisasjonen 

    

Landsstyre og 
sekretariat   

Forbundet KYSTENs landsstyre og sekretariat skal være i stand til å 
møte organisasjonens utfordringer og behov   

• Landsstyre og sekretariat skal være i stand til å lede organisasjon 
etter mål satt av landsmøtet 

• Gjennomføre nødvendig kompetanseutvikling hos ansatte og 
landsstyre 

• Sikre at vi er en attraktiv arbeidsgiver som kan beholde og 
rekruttere relevant kompetanse 

 

 ” Se nye kyster”   Forbundet KYSTEN skal aktivt legge til rette for at organisasjonen i 
fremtiden er det naturlige førstevalg dersom det blir aktuelt med 
sammenslåing eller nærmere organisatorisk samarbeid med 
organisasjoner som har sammenfallende formål innen kystkulturvern 

• Alltid være en god samarbeidspartner 

• Alltid pleie organisasjonens gode omdømme  
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Landsmøtesak 9/21 
Forslag til budsjett for 2021 og 2022 

Vedlagt ligger forslag til budsjett for 2021 og 2022. Grunnen til at det er budsjett for to år, er 
at organisasjonen har landsmøte hvert annet år og at landsstyret legger fram budsjett for de 
to årene for landsmøtet. 
 
Budsjettet for 2021 og 2022 er regulert i forhold til de disposisjoner som landsstyret har 
gjort. Det er et offensive budsjett med et lite overskudd. Landsstyret mener at 
organisasjonen har en god egenkapital, som gjør at det er forsvarlig å budsjettere med lite 
overskudd, da det ikke er nødvendig å styrke egenkapitalen ytterligere. 
 
Budsjettet for Tidsskriftet KYSTEN er innbakt i Forbundet KYSTENs budsjett. 
 
Forslag til landsmøtevedtak: 
Landsmøtet godkjenner budsjettet til Forbundet KYSTEN for 2021 og 2022. 
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Budsjett for 2021 og 2022 

 

Buds. 2022 Buds.2021 Regns. 2020 Regns. 2109 

Inntekter kr 16 153 000 kr 18 303 000 kr 13 500 929 kr 13 304 594 

Sum inntekter kr 16 153 000 kr 18 303 000 kr 13 500 929 kr 13 304 594 

Utgifter 
  

  
 

Varekostnader kr 1 095 000 kr 1 095 000 kr 1 032 170 kr 1 058 726 

Lønn og honorarer kr 5 462 500 kr 5 362 500 kr 4 648 021 kr 4 660 255 

Driftskostnader kr 9 552 608 kr 11 827 600 kr 6 999 809 kr 7 693 411 

Sum utgifter kr 16 110 108 kr 18 285 100 kr 12 680 000 kr 13 412 392 

   
  

 
Driftsresultat kr 42 892 kr 17 900 kr 820 929 -kr 107 798 

   
  

 
Finanskostnader 

  
  

 
8040 Renteinntekter kr 20 000 kr 20 000 kr 43 659 kr 54 714 

Ekstraordinære inntekter 
 

  kr 50 

Netto finans kr 20 000 kr 20 000 kr 43 659 kr 54 662 

   
  

 
Resultat kr 62 892 kr 37 900 kr 864 588 -kr 53 136 

8900 Overføringer 
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Inntekter Buds. 2022 Buds. 2021 Regns. 2020 Regns. 2019 

3001 Periodisert prosjektinntekt kr 0 kr 0 -kr 34 286 -kr 43 632 

3010 Prosjektstøtte kr 4 200 000 kr 6 000 000 kr 2 205 000 kr 2 597 825 

3100 Salgsartikler avgiftsfrie kr 160 000 kr 160 000 kr 66 950 kr 123 983 

3120 Andre inntekter kr 200 000 kr 200 000 kr 151 678 kr 200 622 

3121 Adm. godtgjørelse     kr 70 000   

3125 Gaveforsterkningsmidler kr 875 000 kr 1 325 000 kr 450 000 kr 450 000 

3130 Momskompensasjon kr 1 900 000 kr 1 900 000 kr 1 924 643 kr 1 815 389 

3200 Salgsinntekter Annonser kr 200 000 kr 200 000 kr 189 438 kr 265 269 

3101 Porto inntekt kr 5 000 kr 5 000 kr 5 711 kr 7 942 

3210 Kontingentinntekter kr 3 900 000 kr 3 900 000 kr 3 900 396 kr 3 107 766 

3220 Offentlig støtte kr 4 563 000 kr 4 563 000 kr 4 563 000 kr 4 500 000 

3230 Egenandeler kr 150 000 kr 50 000 kr 8 400 kr 279 430 

Sum inntekter kr 16 153 000 kr 18 303 000 kr 13 500 930 kr 13 304 594 

          

Utgifter         

Varekostnader         

4010 Trykking av KYSTEN kr 320 000 kr 320 000 kr 300 204 kr 304 443 

4070 Porto KYSTEN kr 500 000 kr 500 000 kr 454 490 kr 438 960 

4080 Grafisk produksjon kr 220 000 kr 220 000 kr 180 625 kr 216 750 

4090 Beholdningsendring varer -kr 50 000 -kr 50 000 kr 38 786 -kr 56 494 

4300 Innkjøp av salgsartikler kr 100 000 kr 100 000 kr 58 065 kr 155 067 

4360 Frakt, toll og spedisjon kr 5 000 kr 5 000 kr 0 kr 0 

Sum varekostnader kr 1 095 000 kr 1 095 000 kr 1 032 170 kr 1 058 726 

          

Lønnskostnader         

5000 Lønn til ansatte kr 3 450 000 kr 3 350 000 kr 2 994 785 kr 2 924 432 

5010 Skatt på feriepenger -kr 30 000 -kr 30 000 -kr 72 106 -kr 43 516 

5091 Feriepenger over 60 år kr 20 000 kr 20 000 kr 0 kr 0 

5100 Andre honorarer kr 30 000 kr 30 000 kr 20 625 kr 36 750 

5101 Honorar KYSTEN kr 150 000 kr 150 000 kr 48 250 kr 29 500 

5102 Honorar KYSTEN med aga kr 100 000 kr 100 000 kr 111 000 kr 118 500 

5190 Beregnet feriepenger kr 430 000 kr 430 000 kr 403 057 kr 376 293 

5191 Påløpt feriepenger kr 30 000 kr 30 000 kr 0 kr 0 

5210 Fri telefon kr 15 000 kr 15 000 kr 16 359 kr 17 556 

5290 Motkonto for gruppe 52 -kr 20 000 -kr 20 000 -kr 16 359 -kr 17 556 

5330 Godtgjørelse styreleder kr 27 500 kr 27 500 kr 27 500 kr 27 500 

5400 Arbeidsgiveravgift kr 640 000 kr 640 000 kr 569 825 kr 575 237 

5419 Pensjon ikke innberettet -kr 50 000 -kr 50 000 -kr 58 971 -kr 56 946 

5420 Pensjonsordning kr 620 000 kr 620 000 kr 554 762 kr 481 942 

5430 Innberetningspl. gruppeliv kr 15 000 kr 15 000 kr 15 969 kr 15 057 

5432 Innskuddsbasert forsikring kr 15 000 kr 15 000 kr 16 928 kr 161 930 

5433 Yrkesskadeforsikring kr 15 000 kr 15 000 kr 14 320 kr 13 576 

5800 Refusjon sykepenger kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 

5900 Gaver til ansatte kr 5 000 kr 5 000 kr 2 077 kr 0 

Sum lønnskostnader kr 5 462 500 kr 5 362 500 kr 4 648 021 kr 4 660 255 
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  Buds. 2022 Buds. 2021 Regn. 2020 Regn. 2019 

Driftskostnader         

6100 Transportkostnader kr 20 000 kr 20 000 kr 3 166 kr 10 396 

6101 Internett kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 

6300 Leie lokaler kr 600 000 kr 600 000 kr 558 939 kr 578 901 

6340 Felleskostnader kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 

6400 Leie maskiner, inventar  kr 70 000 kr 70 000 kr 61 252 kr 52 719 

6430 Leie andre maskiner kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 

6540 Inventar/kontorutstyr kr 15 000 kr 15 000 kr 15 689 kr 12 367 

6620 Reparasjoner og 
vedlikehold kr 40 000 kr 40 000 kr 25 197 kr 5 742 

6700 Revisorhonorar kr 120 000 kr 120 000 kr 117 375 kr 110 250 

6730 Annonseprovisjon kr 80 000 kr 80 000 kr 56 831 kr 87 128 

6800 Kontorrekvisita kr 50 000 kr 50 000 kr 54 865 kr 92 079 

6801 Admin. kostn. prosjekt kr 50 000 kr 100 000 kr 0 kr 0 

6810 Data/EDB kostnad kr 25 000 kr 25 000 kr 22 132 kr 20 145 

6820 Trykksaker kr 40 000 kr 40 000 kr 40 703 kr 35 848 

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker  kr 17 000 kr 17 000 kr 6 392 kr 15 931 

6860 Møter, kurs, oppdatering  kr 30 000 kr 30 000 kr 8 139 kr 9 996 

6870 Bevertning kr 5 000 kr 5 000 kr 2 024 kr 1 406 

6900 Telefon kr 70 000 kr 70 000 kr 65 510 kr 72 825 

6901 Internett kr 70 000 kr 70 000 kr 71 685 kr 78 199 

6903 Medieovervåkning kr 12 000 kr 12 000 kr 0 kr 0 

6940 Porto kr 180 000 kr 180 000 kr 177 991 kr 91 010 

7009 Momsrefusjon til kystlagene kr 1 328 608 kr 1 328 608 kr 1 328 608 kr 1 245 440 

7010 Oppstartstøtte kr 10 000 kr 10 000 kr 5 000 kr 5 000 

7011 Medlemssystem kr 150 000 kr 150 000 kr 142 048 kr 153 584 

7015 Kontingenttilbakeføring kr 1 550 000 kr 1 550 000 kr 1 539 596 kr 1 209 583 

7100 Bilgodtgjørelse kr 30 000 kr 30 000 kr 14 906 kr 26 146 

7140 Reisekostnader kr 150 000 kr 150 000 kr 75 772 kr 141 577 

7150 Diettkostn oppg. pliktige kr 20 000 kr 20 000 kr 780 kr 11 360 

7220 kystled båt kr 80 000 kr 80 000 kr 80 000 kr 80 000 

7222 Naust og sjøhus kr 3 000 000 kr 3 000 000 kr 0 kr 0 

7223 Islandsfestival kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 

7225 Riddu Riddu festival kr 0 kr 100 000 kr 0 kr 25 148 

7226 Båtbygging og bruk kr 0 kr 1 700 000 kr 1 534 600 kr 1 381 288 

7227 Skjærgårdsopplevelse kr 0 kr 0 kr 0 kr 205 000 

7228 Tromsøkonferansen kr 0 kr 50 000 kr 0 kr 49 519 

7229 KUD-midler kr 100 000 kr 100 000 kr 38 323 kr 23 498 

7231 Lesekretsundersøkelse kr 0 kr 150 000 kr 0 kr 0 

7233 Kystled drift kr 0 kr 0 kr 976 kr 77 185 

7252 Råseilseminar kr 30 000 kr 30 000 kr 0 kr 51 010 

7253 Internasjonalt arbeid kr 30 000 kr 40 000 kr 23 502 kr 13 216 

7254 UNESCO klink kr 20 000 kr 77 000 kr 70 417 kr 50 749 

7255 Velkommen om bord kr 205 000 kr 205 000 kr 106 000 kr 60 473 

7256 Styreportal kr 40 000 kr 40 000 kr 40 977 kr 39 784 
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  Buds. 2022 Buds.2021 Regn.2020 Regn. 2019 

7257 Vernepl. små og åpne båter kr 0 kr 0 kr 48 925 kr 50 718 

7258 Nordisk samarbeid kr 20 000 kr 20 000 kr 0 kr 0 

7259 Dugnadscamp kr 0 kr 0 kr 2 754 kr 0 

7261 Kystkulturminner/friluftsliv kr 210 000 kr 210 000 kr 116 934 kr 20 000 

7266 Filmfremvisning kr 0 kr 0 kr 1 356 kr 9 314 

7270 Filmturne kr 0 kr 75 000 kr 120 275 kr 387 900 

7320 Reklamekostnader kr 50 000 kr 50 000 kr 24 375 kr 77 145 

7340 Landsstevnet kr 50 000 kr 50 000 kr 0 kr 0 

7410 Kontingenter kr 150 000 kr 150 000 kr 92 222 kr 84 655 

7430 Gaver kr 30 000 kr 30 000 kr 11 804 kr 52 275 

7500 Forsikringspremie kr 25 000 kr 25 000 kr 9 125 kr 22 984 

7700 Styremøter  kr 250 000 kr 250 000 kr 88 938 kr 232 615 

7710 Landsmøte kr 0 kr 400 000 kr 0 kr 435 200 

7720 Kystlagsseminar kr 300 000 kr 0 kr 89 056 kr 0 

7733 Fagrådsmøte kr 25 000 kr 25 000 kr 17 611 kr 21 174 

7750 Seminarer/stevner kr 100 000 kr 100 000 kr 31 801 kr 65 468 

7753 Jubileumsaktivitet kr 0 kr 0 kr 0 kr 29 055 

7770 Bank og kortgebyr kr 35 000 kr 35 000 kr 29 285 kr 31 795 

7798 Andre driftskostnader kr 10 000 kr 10 000 kr 0 kr 3 250 

7839 Avsatt til tap på fordringer kr 20 000 kr 20 000 kr 15 361 kr 15 108 

7950 Diverse kr 40 000 kr 40 000 kr 12 153 kr 30 199 

7961 Diverse bank kr 0 kr 0 -kr 1 561 kr 54 

Sum driftskostnader kr 9 552 608 kr 11 844 608 kr 6 999 809 kr 7 693 411 

Sum kostnader kr 16 110 108 kr 18 302 108 kr 12 680 000 kr 13 412 393 

Driftsresultat kr 42 892 kr 892 kr 820 930 -kr 107 799 

     

Netto finans kr 20 000 kr 20 000 kr 43 658 kr 54 663 

     

Sum driftsresultat kr 62 892 kr 20 892 kr 864 588 -kr 53 136 
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Landsmøtesak 10/21 
Valg 
Valgkomiteens innstilling til nytt landsstyre for kommende periode: 
 
Leder: 

Asgeir K. Svendsen   Nærsnes kystlag  Gjenvalg 
Nestleder: 
 Tove Aurdal Hjellnes   Bjørkedal kystlag  Gjenvalg 
Landsstyremedlemmer: 

John Kåre Olsen   Alstahaug kystlag  Gjenvalg 
Robjine Verstegen   Rygja kystlag   Gjenvalg 
Marit Mørtsell    Gratangen kystlag  Gjenvalg 
Ingunn Vardøy   Hope trebåtlag  Gjenvalg 
Egil Eide    Kystlaget Trondhjem  Nyvalg 

 
Varamedlemmer til landsstyret: 

1. Daghild Alvestad   Sandviken kystlag  Nyvalg 
2. Kjartan Fønstelien   Kystlaget Viken  Nyvalg 
3. Hanne Seljesæter   Kystlaget Salta  Nyvalg 

 
Styrets sammensetning i vedtektene: 

Paragraf 6 - Landsstyret   

Landsstyret velges for 2 år og består av leder, nestleder og 5 styremedlemmer. 

Vararepresentanter innkalles etter behov eller når forbundets leder finner det formålstjenlig. 

Landsstyret kan selv ta stilling til om andre kan være til stede under møtene. 

Landsstyret kommer sammen så ofte forbundets leder eller 3 medlemmer finner det 
formålstjenlig. Landsstyret er vedtaksført når minst 4 medlemmer er til stede, deriblant 
forbundets leder eller nestleder.  
 
Landsstyret foreslår valgkomiteen. De foreslåtte er: 
 

1. Bjørn Navjord   Gokstad kystlag  Nyvalg 
2. Karen Steinsvik   Øksnes kystlag  Nyvalg 
3. Per Kristian Vindi    Blindleia kystlag  Gjenvalg 
vara Kurt Vidar Nilsen,    Kystlaget Salta  Gjenvalg (tidl. fast medlem) 
 

Landsstyret ber om godkjennelse fra landsmøte til gjenvalg av Per Kristian Vindi for en tredje 

periode. Begrunnelsen er å ha kontinuitet i valgkomiteen og dette er løsningen for det. 

 Valg av revisor: 

Landsstyret foreslår at revisjonskontoret Revisjon 1 nor AS ved Trond Syversen blir gjenvalgt 
til Forbundet KYSTENs revisor. 
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Vedlegg: 
• Forbundet KYSTENs gjeldende vedtekter (Ny utforming) 

• Forbundet KYSTENs gjeldende prinsippdokument (Ny utforming) 

• Forbundet KYSTENs gjeldende handlingsprogram (Ny utforming) 
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