
 
 

Maritim stedsutvikling -kulturminner og havnemiljøer 

Trondheim 6. – 8. april 2018 
 
 
LANDSDEKKENDE SEMINAR 2018 
 

Vi inviterer til landsdekkende seminar i Trondheim for kystlagene. Vertskap er Kystlaget 
Trondhjem og Forbundet KYSTEN. 
 
Tema for årets seminar er Maritim stedsutvikling – kulturminner og havnemiljøer. Det 
er mange måter å engasjere seg i stedsutvikling og delta i diskusjonen om hvordan vi tar 
vare på sjønære kulturmiljøer. Vi vil fokusere på kystlagene som viktige aktører i 
lokalsamfunnet. For å påvirke må man kjenne prosessene- og komme på banen. 
Hvordan gjør vi det- og hvem skal vi samarbeide med? 
 
Et detaljert seminarprogram vil foreligge om få uker. Vi nevner her noen av postene på 
programmet:  
 Det Europeiske kulturarvåret 2018 – Internasjonal påvirkning på Trondheims 

byutvikling. 
 Menneskelige ressurser og immateriell kulturarv som viktige faktorer for 

stedsutvikling. 
 Havneutvikling i Stavanger og Trondheim. 
 Kystlagenes deltakelse i utvikling av kommunale kulturminneplaner. 
 Et kystlags fotavtrykk i lokalsamfunnet. 
 Vi står ikke alene – allianse- og nettverksbygging. 
 
Foredragsholdere:  
 Rhys Evans fra North Sea Ring i Skottland og førsteamanuensis ved Høgskulen for 

landbruk og bygdeutvikling på Bryne 
 Roger Goodyear er festivalsjef for The Scottish Traditional Boat Festival som 

Forbundet KYSTEN er invitert til i sommer. 
 John Andersen, båtbygger og medlem av Øster Riisøer kystlag. 
 Robijne Verstegen, styrerepresentant i Forbundet KYSTEN og leder av Rygja kystlag. 
 Karen Steinsvik fra Øksnes kystlag. 
 Per Olaf Lia tidligere styreleder i FK, tidl. styreleder i Loggen kystlag og i Tønsberg 

kystkultursenter. 
 Egil Eide styreleder av Kystlaget Trondhjem. 
 
.  



Praktiske opplysninger 
Seminaret starter fredag 6. april kl.18.00. (Ankomst og registrering fra kl. 17.00. – 
18.00.) og avsluttes søndag 10. april kl. 13.00. 
 
Overnatting og deler av seminaret finner sted på P-Hotels Brattøra i Trondheim havn. 
Lørdag 7. april vil det bli tur i Trondheim havn og besøk i kystlagets lokaler. 

Påmelding og deltagelse 
Hvert kystlag kan melde på én deltager til subsidiert pris, kr. 3000,-. Prisen inkluderer 
overnatting i enkeltrom, mat og reise. Husk å bestille billetter for reisen i god tid for å få 
lavest mulig pris. Flere deltakere fra et kystlag kan sette seg på venteliste. Pris: Kr. 
3.000,- for seminar, mat og enkeltrom. Reise dekkes og betales selv av deltagerne. 
Forbundet sender faktura. 

Påmelding skjer enten elektronisk på denne nettsiden eller ved utfylling av vedlagte 
påmeldingsskjema som sendes Forbundet KYSTEN. Påmeldingsfrist er 1. mars. 

Har du spørsmål så ta gjerne kontakt med Mona Vasskog Johansen på tlf. 922 10 976, e-
post: mona@kysten.no eller Tore Friis-Olsen, tlf. 92204874, e-post: tore@kysten.no. 

 

Velkommen til seminar! 
 

Med vennlig hilsen 
Forbundet KYSTEN 

  

https://fs12.formsite.com/HeidiKysten/form13/index.html?1517227169744
mailto:mona@kysten.no


Påmelding kystlagsseminar 6. - 8. april 2018 

 

Forbundet KYSTENs kystlagsseminar finner sted på P-Hotels Brattøra, Trondheim 6. -8. april 2018. 
Påmeldingsfrist tirsdag 1. mars 2018. 
 

Hvert kystlag kan melde på én deltager til subsidiert pris, kr. 3000,-. Prisen inkluderer overnatting i 
enkeltrom, mat og reise. Deltakeravgiften skal betales samtidig med påmeldingen til kontonummer: 
7874 06 61085 (husk å oppgi deltakers navn på giroen). De som ikke har betalt påmeldingsavgiften 
innen 1. april, blir strøket fra deltakerlisten. 
 

Flere deltakere fra et kystlag kan sette seg på venteliste. Pris: Kr. 3.000,- for seminar, mat og 
enkeltrom. Reise dekkes og betales selv av deltagerne. Forbundet sender faktura. 

Fylles ut og returneres senest innen tirsdag 1. mars 2018 til: 

Forbundet KYSTEN    eller til: E-post: mona@kysten.no 
Øvre Slottsgate 2b 
0157 Oslo 
 
 

Kystlag: ________________________ 
 

Deltaker på kystlagseminar: 

Hoveddeltaker (3000,-) 

Ekstradeltaker (3000,-) 

Annet, foredragsholder/landsstyret/sekretariat 

 

Navn: 
 

Adresse:  
 

Postnummer og poststed: 
 

E-post-adresse: 
 

Telefon: 
 

  

Spesielle matbehov 
(allergi, vegetar, o.l.): 

 

 

Deltakeravgiften dekker utgifter til enkeltrom. Ønsker dele rom skriv navnet til den som du skal dele 
rom med hvis det er avtalt. Fratrekk på kr. 500,- for dem som ønsker å bo i dobbeltrom. 

Navn på den jeg skal dele rom med: _____________________________________________ 

 
Dato: ____________________ Underskrift: ___________________________________ 


