Kystenbrevet
Til sirkulasjon blant de tillitsvalgte i kystlagene i Forbundet KYSTEN desember 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
vil bli sendt ut iløpet av uke 51 for perioden
oktober - desember. Vi minner om at det bare vil
bli gitt kontingenttilbakeføring til de kystlagene
som vi har mottatt årsmelding fra for 2018/19.
Momskompensasjon for 2019
Forbundet KYSTEN har sammen med kystlagene
fått kr. 1 924 643 i momskompensasjon for 2019.
Alle søkerne har fått en avkortning på 19 % i
forhold til det godkjente beløpet.
Det er 64 kystlag som har søkt om kompensasjon
for 2019 og får utbetalt til sammen kr.1 328 408.
Momskompensasjonen ble utbetalt i uke 51.
Arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne
i 2023?
Det er bestemt at landsstevnet i 2021 skal være i
Moss, og på Bragdøya utenfor Kristiansand i 2022.
Nå ønsker Forbundet KYSTEN å få inn søknader
om å arrangere landsstevnet sommeren 2023.
Forbundet KYSTEN har laget en veileder for
hvordan man kan arrangere landsstevner og den
kan fås tilsendt elektronisk eller i papirutgave ved
å henvende seg til kontoret. Landsstyret er
opptatt av at det ikke bare er de store kystlagene
og plassene som kan søke om å arrangere
landsstevnet, men at det skal være mulig for alle
kystlag å arrangere Forbundet KYSTENs

Et solbilde fra Arctandia – Tromsø kystlag med
håp om en normal vår og sommer til neste år!
landsstevne. Søknadsfristen for å arrangere
landsstevnet i 2023 er 1. februar 2021. 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
formålet. 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 fødselsnummer slik
at vi kan sende tilbake en bekreftelse på gaven.
Beløpet settes inn på kystlagets konto.

________________________________________________________________________________________
Forbundet KYSTEN

KYSTENBREVET
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.

Råseilseminaret arrangeres i Hasselvika/Hysneset
ved utløpet av Trondheimsfjorden. Temaet er
Jektesegling. Medarrangør et Kystens arv.
Ungdomsseilaser 2021

Kjenner du noen som kan tenke seg å være
Trebåtbyggerkurset
Andre kursmodul i kursrekken trebåtbygger
arrangeres på Museet Kystens arv i Stadsbygd fra
1. – 5. mars 2021. Temaet denne gangen er
klinkbygging.
Kurset, som består av seks ulike moduler
arrangeres gjennom et samarbeid med Forbundet
KYSTEN og Studieforbundet kultur og tradisjon.
Kursrekken retter seg spesielt mot de som ønsker
å ta svennebrev i trebåtbyggerfaget, men er åpen
også for de som vil lære mer om faget. Kursrekken
bygger på kompetansemålene i læreplanen for
trebåtbyggerfaget Vg 3 opplæring i bedrift.
Læringsstedene er Museet Kystens arv, Risør
trebåtbyggeri og Hardanger fartøyvernsenter.
Påmelding og mer informasjon: Se under
«Opplæringstilbud» på studieforbundets nettside
www.kulturogtradisjon.no. Man behøver ikke å ha
deltatt på første modul eller ta alle modulene for
å få læringsutbytte av en enkelt modul.

med?
Hardangerjakta Mathilde
OS – LEIRVIK 28.juni - 2.juli
Er du mellom 18 og 25 og klar for nye eventyr?

Forbundet KYSTEN og Hardanger
Fartøyvernsenter inviterer til ungdomsseilas!
Sammen skal vi seile, bade, fyre bål, utforske
nydelige hamner og mye mer. Vi skal
fokusere på seiling, og vil i løpet av turen seile
med både færinger og Hardangerjakta
Mathilde, navigere og lære godt sjømannskap.
Påmelding: https://www.deltager.no/ungdomssei
las
Fembøringen Kjerringøy
BODØ - NORDSKOT 5.august - 12.august
Tora fra sekretariatet tar på seg redningsvesten og
inviterer til seilas i sine hjemtrakter! Planen er
å lære og seile med råseil og stoppe i vakre
naturhavner. Når vi ankommer Nordskot i Steigen
venter Randi Skaug på oss med blant annet telt,
bålplass, badstue og guidet tur i en grotte! Dette
blir kanon :) (For de mellom 18 og 25 år)
Påmelding/spørsmål: tora@kysten.no

Arrangementer i 2021
Det vil bli arrangert tre store arrangementer i regi
av Forbundet KYSTEN til neste år. Forutsetningen
er at Koronaepidemien er på retur og at det er
mulig å gjennomføre arrangementene. Vi er
imidlertid optimister, så sett av datoene og gjør
dere klare til å delta.
16. – 18. april 2021
Forbundet KYSTENs Landsmøte i Bergen, Vestland
23. - 25. juli 2021
Forbundet KYSTENs landsstevne i Moss, Viken.
Lokal arrangør er Jeløy kystlag
23.-26. september 2021

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

Per Hillesund
Generalsekretær
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