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Forbundet KYSTEN 

Kystenbrevet 
Til sirkulasjon blant de tillitsvalgte i kystlagene i Forbundet KYSTEN november 2018 
 

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 kontkte Mona for å få 
brukernavn og passord da dere må ha det for å 
komme i gang. 

Kontingenttilbakeføring 
vil bli sendt ut iløpet av uke 51 for perioden 
oktober - desember. Vi minner om at det bare 
vil bli gitt kontingent-tilbakeføring til de 
kystlagene som vi har mottatt årsmelding for 
2016/17 fra. 

Momskompensasjon for 2017 
Forbundet KYSTEN har sammen med kystlagene 

fått kr. 1 473 254 i momskompensasjon for 2017. 

Alle søkerne har fått en avkortning på 25,452 % i 

forhold til det godkjente beløpet. 

Det er 67 kystlag og 2 fylkeskystlag som har søkt 

om kompensasjon for 2017 og får utbetalt til 

sammen kr.1 017 206. Det er 9 kystlag flere som 

har søkt enn året før, så det er en fin utvikling. 

Momskompensasjonen ble utbetalt i uke 50. 

Arrangere Forbundet 
KYSTENs landsstevne i 2021? 
Det er bestemt at landsstevnet i 2019 skal 
være i Trondheim, og i Bergen i 2020. Nå 
ønsker Forbundet KYSTEN å få inn søknader 
om å arrangere landsstevnet sommeren 2021. 
Forbundet KYSTEN har laget en veileder for 
hvordan man kan arrangere landsstevner og 
den kan fås tilsendt elektronisk eller i  
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papirutgave ved å henvende seg til kontoret. 
Søknadsfristen for å arrangere landsstevnet i 
2021 er 1. februar 2019. Søknaden sendes til 
sekretariatet.  

Fradragsberettigede gaver 
Givere som ønsker å gi pengegaver til et 
kystlag, kan nå 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. 
40.000,- årlig. Har skatteyteren gitt et for 
stort beløp ett år, kan ikke det overskytende 
kreves fradratt et senere år. 

For dem som ønsker å gi en gave til kystlaget, 
må giroen merkes Fradragsberettiget gave til 
kystlaget, samt givers navn og 

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; Mathilde Vikene; mathilde@kysten.no, Bente 
Foldvik: tidsskriftet@kysten.no. 

fødselsnummer slik at vi kan sende tilbake en 
bekreftelse på gaven. Beløpet settes inn på 
kystlagets konto. 

Dere må huske at det er gjennom Forbundet 
KYSTEN sentralt at pengegavene blir 
registrert, så dere må sende inn liste over 
dem som har gitt dere gaver til sekretariatet, 
med givers navn og fødselsnummer, samt 
beløpet som er betalt inn. Det sendes inn til 
31.12. hvert år.  

Enkel innmelding 
Nå er det enklere enn noen gang å melde seg 
inn i Forbundet KYSTEN. Med telefonen kan 
man bli medlem på stedet ved å bruke Vipps 
eller sende en SMS. Dette lille kortet med 
forklaring på hvordan man går frem kan nå 
bestilles fra sekretariatet. Praktisk å ha for 
hånden når dere verver nye medlemmer! 
 

 

 

 

 

 

 
 

Utlyser ny runde med 

tradisjonsbåt-midler  
Breddegaven på 7,9 millioner kroner fra 
Sparebankstiftelsen DNB har allerede utløst 
mange gode prosjekter i hele landet. Nå 
utlyses runde to, og vi deler ut resten av 
midlene til prosjekter med oppstart i 2019 og 
2020. Midlene skal brukes til å fremme 
kunnskapen om bygging og bruk av små åpne 
tradisjonsbåter. Søknadsfristen er satt til 8. 
februar. Les mer på www.kysten.no. 
 
 
Sekretariatet ønsker dere en riktig god jul og 
et godt nytt år! 
 
Vennlig hilsen 
Forbundet KYSTEN 

Per Hillesund 
Generalsekretær 
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