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HANDLINGSPROGRAM 2017 – 2021  
 

 

Område  
  

   

Organisasjonen – 

visjon  

Forbundet KYSTEN skal sette dagsorden og være den viktigste frivillige 
organisasjonen for bevaring og fremme av kystkultur.   
  

    Forbundet KYSTEN skal være en helhetlig, inkluderende og samlende 
kystkulturorganisasjon.   

  

”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.  

Medlemsutvikling    Forbundet KYSTEN skal ha en årlig medlemsvekst på minst 2 %   

 Ungdomsmedlemskap skal øke   

 Familiemedlemskap skal øke    

 Kvinneandelen skal øke  

 Aktive medlemmer i lokallagene skal øke    

   

Kommunikasjon - 

intern og ekstern  

Forbundet KYSTENs verdier og mål skal formidles til medlemmene og 
samfunnet for øvrig.  

    Forbundet KYSTEN skal ha en tydelig kommunikasjonsplan både internt, 
mot ulike interessegrupper, samarbeidspartnere og offentlig forvaltning.  
   

    Forbundet KYSTEN 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.  
  

  Kystkulturens betydning i samfunnet og Forbundet KYSTENs arbeid skal 
styrkes.  

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



  

3  

  

  
Forbundet KYSTENs nettsider (kysten.no) og Forbundet KYSTENs 
deltakelse på sosiale medier skal være oppdatert og tidsmessig.  
 

  
Forbundet KYSTEN skal stille relevant og oppdatert 
informasjonsmateriell til rådighet for kystlagene og medlemmene.  

Kunnskap og 

kompetanse   

Forbundet KYSTEN skal bidra til kompetanseoppbygging gjennom 

praktisering og formidling av kunnskap om materiell og immateriell 

kulturarv knyttet til kystkultur, med prioritet på  

   Håndverk - båtbygging og andre håndverkstradisjoner relatert til 

kystliv  

   Fortellinger – Fiskerihistorie, mattradisjoner og kystfolksliv og virke 

   Båter, fartøyer, bygninger, havner - gjenstandene  

   Kystfriluftsliv og kulturminner - aktiviteter å være med på  

   Arrangementer, faglige og dagligdagse møteplasser - faglige og 
sosiale arenaer   
  

    Forbundet KYSTEN skal bruke studiearbeidet aktivt for å nå prioriterte 
mål.  

    Forbundet KYSTEN skal være en organisasjon med kompetanse i 
organisasjonsarbeid.  

    Forbundet KYSTEN skal ta vare på kunnskap om kulturminner, 
tradisjoner, natur og mennesker i en mangfoldig kystkultur.  

 

 

Forbundet KYSTEN skal arbeide for levedyktig tradisjonshåndverk 
knyttet til kysten. 

 

 Forbundet KYSTEN skal stimulere til å øke etterspørselen og styrke 
markedet for nybygde trebåter. 

 

Nasjonalt og 

internasjonalt 

samarbeid   

 

Forbundet KYSTEN skal samarbeide med andre organisasjoner med 
felles interesser knyttet til kulturvern og friluftsliv i Norge.  

  Forbundet KYSTEN skal  delta i nordisk nettverk for kystkultur.  

  Forbundet KYSTEN skal samarbeide med beslektede organisasjoner i 
Europa, og når forholdene ligger til rette for det samarbeide med 
maritime kulturfestivaler om profilering av norsk kystkultur.  
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Økonomi  

  

Forbundet KYSTEN skal drive økonomisk forsvarlig.  

   

    Forbundet KYSTENs deltakelse i prosjekter med ekstern delfinansiering 
skal bidra til å styrke formålet til organisasjonen.  

Landsstyre, 

sekretariat og 

ledelse  

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

 Forbundet KYSTENs landsstyre og sekretariat skal være i stand til å lede 
organisasjon etter de mål som er satt av landsmøtet. 

Lokallag Forbundet KYSTEN skal bidra til at lokallagene kan ivareta, formidle og 
utvikle kystkultur i sitt nærmiljø. 

 Forbundet KYSTEN skal bidra til at lokallagenes aktiviteter gir barn og 
unge gode opplevelser og et eierskap til sin lokale kystkultur. 

 Forbundet KYSTEN skal legge til rette for at lokallagene er naturlige 
samarbeidspartnere og høringsinstans for lokale og regionale 
myndigheter. 

 Forbundet KYSTEN skal tilrettelegge for et aktivt, trygt og inkluderende 
kystfriluftsliv i lokallagene. 

 Forbundet KYSTEN skal bistå lokallagene i å ta vare på og 
videreformidle den kunnskap og kompetanse lagene besitter. 

 Forbundet KYSTEN skal legge til rette for lokalt engasjement mot 
plastavfall i havet, og for andre nødvendige miljøtiltak rundt vår 
virksomhet. 

 

 


