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Medlemslister 
En påminnelse om at www.minsidekysten.no er 
tilgjengelig for kystlagene. Der kan dere melde inn 
nye medlemmer, ta ut medlemsliste, saldoliste og 
etiketter. Dere kan også rette opp adresser og 
sende ut e-post til medlemmene.  
Lederen av kystlaget må kontakte Mona for å få 
brukernavn og passord da dere må ha dette for å 
komme i gang.  

2. Kontingenttilbakeføring 
Vil bli sendt ut i løpet av uke 50 for perioden mars 
- oktober. Vi minner om at det bare vil bli gitt 
kontingenttilbakeføring til de kystlagene som vi 
har mottatt årsmelding for 2015/16 fra.  

Momskompensasjon for 2016 
Forbundet KYSTEN har sammen med kystlagene 
fått kr. 1.233.209,- i momskompensasjon for 
2015. Alle søkerne har fått kompensasjonen 
avkortet med 27,19 % i forhold til det godkjente 
søknadsbeløpet. 
 
Det er 58 kystlag som har søkt om kompensasjon 
for 2016 og får utbetalt til sammen kr. 801.336,-. 
Det er ett kystlag flere som har søkt enn året før, 
så det er en fin utvikling. Momskompensasjonen 
vil bli utbetalt i uke 50. 
 

Landsstevnet 2020 
Kystlagene Kormt, Leirong, Utsira og Romsa 
kystlag inviterer til landsstevne i Haugesund til 
sommeren, og året etter er det Trondheim og 
Trondhjem kystlag sin tur. Men hvem vil arrangere 
landsstevnet i 2020?  
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  

Båtkunst i Stavern. Foto: Per Hillesund 

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 2018. Interesserte kystlag bes 
kontakte sekretariatet. 

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. 30.000,- årlig. Har 
skatteyteren gitt et for stort beløp ett år, kan ikke 
det overskytende kreves fradratt et senere år. 

http://www.minsidekysten.no/
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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., 
Mathilde Vikene: mathilde@kysten.no 

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. 

Mange kystlag adopterer strender 
Som nytt medlem i Hold Norge Rent er Forbundet 
KYSTEN invitert med i deres prosjekt «Adopter en 
strand». Formålet er å få lag og foreninger, 
skoleklasser, barnehager og andre grupper og 
forsamlinger til å ta ansvar for å holde en bestemt 
bit av fjære i sitt lokalmiljø ren for søppel året 
rundt. Gjerne i samarbeid mellom flere aktører i 
samme farvann. Hold Norge Rent har så langt 30 
foreninger som sier de er med, og de bistår hver 
adopsjonsgruppe med å få på plass nødvendige 
avtaler med kommunene og lokale 
avfallsselskaper. 

Så langt har 11 kystlag bestemt seg for å være 
med, og vi vet om noen flere som er i siget. Vi 
utgjør altså så langt over en tredjedel av totalen! 
Det er veldig bra! Er dette noe for deres kystlag? 
Ta kontakt med Tuva Løkse i sekretariatet på 
tuva@kysten.no. 

Filmer 
I disse dager klippes den siste av i alt seks små 
filmer om Forbundet KYSTENs virksomhet. Vi får 
være med på prambyggerkurs i Risør, på 
sjøsetting av fembøringen Salarøy i Tromsø, på 
rotur Radøy rundt, på onsdagsseiling med 
Båtlaget Nidaros, på dugnad på Grønningen fyr og 
på ungdomsseilas med jekta Pauline. Alle filmene 
ligger på youtube, og kommer opp ved å søke på 
«Forbundet KYSTEN». Hjelp oss gjerne å spre 
filmene og deres glade budskap for alle vinder! 
Hvis noen ønsker seg originalfilene for å vise 
filmene offline, for å legge dem ut på egne sider 
etc., så bare ta kontakt! Filmene er til fri bruk hvor 
enn dere mener de passer inn! tuva@kysten.no 

Del deres undervisningsopplegg! 

Vi i sekretariatet ønsker å gjøre gode opplegg 
rettet mot barn eller unge tilgjengelig for alle 
kystlagene. Har dere noen opplegg dere kan tenke 
dere å dele med flere kystlag? Det kan være enkle 
småopplegg, som quizer og oppgaver, eller mer 
omfattende prosjekter med eller uten materiale 
til. Send til mathilde@kysten.no eller ta kontakt 
med sekretariatet på telefon. 

Meld inn kurs 
Vi oppfordrer kystlagene om å arrangere kurs for 
medlemmer og andre interesserte. Meld inn kurs 
og få kursstøtte. Ta kontakt med oss i 
Sekretariatet eller vårt studieforbund – 
www.kulturogtradisjon.no. 

Velkommen til landsdekkende 
seminar 6. - 8 april 2018! 
Det er snart tid for Forbundet KYSTENs 
landsdekkende seminar, og denne gangen vil det 
foregå i Trondheim. Møtet er lagt til helgen 6. – 8. 
april 2018, og vi håper på stor deltakelse. 
Nærmere informasjon om tema og påmelding vil 
komme senere, men sett av datoen nå! 

 
Sekretariatet ønsker dere en riktig god jul og et 
godt nytt år! 
 
 
Vennlig hilsen 
Forbundet KYSTEN 

 
Per Hillesund 
Generalsekretær 
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