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Kystenbrevet 
Til sirkulasjon blant de tillitsvalgte i kystlagene i Forbundet KYSTEN april 2020 
 

Medlemslister 

En påminnelse om at www.minsidekysten.no er 
tilgjengelig for kystlagene. Der kan dere melde inn 
nye medlemmer, ta ut medlemsliste, liste over de 
som har betalt og adresseetiketter. Dere kan også 
rette opp adresser og sende ut e-post til 
medlemmene. 
Leder av kystlaget må kontakte Mona for å få 
brukernavn og passord da dere må ha det for å 
komme i gang. 

Kontingenttilbakeføring 

ble sendt ut uke 14 for perioden januar - april. Vi 
minner om at det bare vil bli gitt kontingent-
tilbakeføring til de kystlagene som vi har mottatt 
årsmelding for 2018/19 fra. De som ikke har 
innsendt årsmelding ennå, vil få tilsendt 
kontingenttilbakeføringen så fort som vi mottar 
årsmelding og regnskap eller et brev fra styret 
som forklarer hvorfor kystlaget ikke har 
gjennomført årsmøte. Vi mottar gjerne 
årsmelding og regnskap elektronisk per epost. 

Reglene for grunnstøtte til organisasjonene er 
endret og baserer seg på hvor mange kystlag 
organisasjonen har. Det er av den grunn viktig at 
ALLE kystlagene leverer inn årsmelding med 
regnskap, da det er dette vi trenger for å få 
godkjent dere som lokallag hos oss. 

Krav om tilbakeføring  

Vi gjorde en feil ved utsendelse av 
kontingenttilbakeføring, som førte til at 
kystlagene fikk for mye i kontingent-tilbakeføring. 
Det gjør at det vil bli sendt ut et krav til kystlagene 
på det beløpet som dere har mottatt for mye. Det 
vil følge en oversikt over utregningen med kravet. 
Vi beklager det og håper dere tilbakebetaler 
beløpet innen kort tid. 

Gjennomføring av årsmøter 

I avsnittet over står de vanlige reglene for 

innlevering av årsmelding og regnskap. 2020 er  

 

imidlertid ikke et vanlig år og Forbundet KYSTEN 

og departementet forventer ikke at kystlagene 

skal få gjennomført årsmøter på ordinær måte. 

Det gjør av vi i år vil godta årsmelding og regnskap 

som er godkjent av styret og at regnskapet er 

underskrevet av deres revisor. Husk imidlertid å 

sende årsmelding og regnskap inn til sekretariatet 

selv om det ikke er godkjent av årsmøtet i 

kystlaget. 

Årsmelding for 2019 

Forbundet KYSTENs årsmelding for 2019 er nå lagt 

ut på våre nettsider og kan lastes ned av de av 

dere som er interessert i hva organisasjonen har 

holdt på med i 2019. Årsmeldingen for 2019 er 

lagt ut her:  

https://kysten.no/media/bilder/Aarsmelding-for-

20191.pdf 
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Momskompensasjon for 2019 

Søknadsfristen for momskompensasjon for 2019 

pleier å være 15. august 2020. Det vil komme mer 

informasjon og skjema i neste KYSTENBREV, men 

det er fullt mulig å sende inn søknad allerede. 

Det er 67 kystlag og ett fylkesledd som har søkt 

om kompensasjon for 2018 og får utbetalt til 

sammen kr.1 234 358. Det er samme antall kystlag 

som har søkt som i fjor. 

Landsstevnet i 2020 er avlyst 
Forbundet KYSTENs Landsstevne i 2020, som 
skulle vært arrangert i Bergen 16. – 19. juli 2020 
er dessverre avlyst. Begrunnelsen er at 
Koronakrisen gjør at det ikke vil være forsvarlig å 
gjennomføre landsstevnet. 

Vi vil takke Bergen kystlag for alt arbeidet de har 
lagt ned i planleggingen av det som ville blitt et 
uforglemmelig landsstevne i Bergen. Les mer her: 
https://kysten.no/nyheter/2020/forbundet-
kystens-landsstevne-i-bergen-avlyst 

Hva skjer med høstens arrangementer? 

I september og oktober har vi planlagt to 
regionale kystlagseminarer, ett i indre Oslofjord 
og ett i Grimstad. I tillegg har vi det årlige 
Råseilseminaret, som i år arrangeres sammen 
med Museet Kystens Arv i Rissa. Vi planlegger 
inntil videre som at disse tre kan la seg gjøre, men 
må selvsagt se an utviklingen i 
pandemisituasjonen, og følger myndighetenes 
retningslinjer. 

Aktivitetsmidler for ungdom og for 

inkludering av innvandrere 

Vi har i år fått tildelt midler til friluftsaktiviteter 

med to målgrupper, ungdom og innvandrere. 

Disse vil vi gjerne dele ut til kystlagene etter 

søknad, slik vi har gjort med Velkommen om bord-

midlene tidligere. Dessverre er det jo liten 

mulighet for å gjennomføre sosiale aktiviteter 

som vanlig med pågående korona-tiltak. Men 

midlene er der, så hvis dere ønsker å bruke tid nå 

på å planlegge aktiviteter dere kan gjennomføre 

når og hvis det blir mulighet, så er dere velkomne 

til det! Om dere har aktiviteter, som dugnad eller 

lignende, som lar seg gjennomføre på en smittefri 

måte/etter gjeldende anbefalinger, og gjør tiltak 

for å inkludere ungdommer eller innvandrer i 

dette, så gi beskjed så vil søknaden behandles 

raskt. Søknader kan sendes inn i dette 

skjemaet https://fs12.formsite.com/kysten/sokakt

ivitetsmidler/index.html eller på mail til 

mathilde@kysten.no 

Seilingscamp med oselvar står fortsatt 

på programmet! 

Selv om landsstevnet under omstendighetene er 

avlyst, så satser vi fortsatt på å kunne 

gjennomføre seilingscampen for ungdom som 

planlagt. Denne vil foregå ved Mildevågen i 

Bergen 13.-16. juli og er åpen for ungdom i 

aldersspennet 16-26 år ca. Vi håper dere vil spre 

info om dette i eget miljø, f. eks. ved å dele link til 

påmelding eller facebook-event på deres egen 

hjemmeside/facebook-side. Hvis vi blir nødt til å 

avlyse pga. korona på et senere tidspunkt, vil alle 

deltagere få deltageravgiften tilbake, så det er 

trygt å melde seg på selv om det er ei usikker tid. 

Info og påmelding finner dere på 

www.deltager.no/seil2020 , på vår 

hjemmeside https://kysten.no/arrangement/seilin

gscamp-for-ungdom , og facebook-arrangementet 

finner du og deler 

herfra: https://www.facebook.com/events/54474

2622788061/ 

Vennlig hilsen 
Forbundet KYSTEN 

Per Hillesund 
Generalsekretær 
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