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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. Minside for kystlagene er lett å 
bruke og man trenger ingen opplæring, men 
kontakt gjerne Mona hvis dere står fast med noe. 

Kontingenttilbakeføring 
vil bli sendt ut i løpet av uke 23 for perioden 
januar - mars. Vi minner om at det bare vil bli gitt 
kontingenttilbakeføring til de kystlagene som vi 
har mottatt årsmelding og regnskap fra 2015/16. 
De som ikke har sendt inn 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 e-post. 
 
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.  

Momskompensasjon for 2016 
Søknadsfristen for momskompensasjon for 2015 
er satt til 15. august 2017. Da må vedlagte skjema 
være hos oss i sekretariatet, da vi har 
leveringsfrist den 1. september og da skal revisor 
ha godkjent søknaden. Fristen er dermed 
ufravikelig.  

Det følger også med et følgebrev der det gjøres 
oppmerksom på at det er viktig å føre kostnader 
knyttet til Drift og vedlikeholdskostnader for fast 

eiendom for utleie til andre, hvis man har det inn i 
skjemaet. 

Det er 63 kystlag som har søkt om kompensasjon 
for 2015 og fått utbetalt til sammen kr. 773.333. 
Det er 2 kystlag flere som har søkt enn året før.  

 

Påmelding til landsstevnet 
Mellemværftet fartøyvernforening i Kristiansund 
er vertskap for årets landsstevne som går av 
stabelen 20. – 23. juli. Vi håper å treffe mange av 
dere der! Det planlegges samseilinger både 
nordfra og sørfra, så båtene kan gjøre siste etappe 
til en sosial og ekstra hyggelig opplevelse. Link til 
landsstevnets informasjonsside på nett ligger nå 
på forsiden av www.kysten.no. Planlegger dere å 
delta, så husk å meld dere på!  

http://www.minsidekysten.no/
http://www.kysten.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, Bente Foldvik: tidsskriftet@kysten.no, Tuva Løkse: tuva@kysten.no. 

Kulturminnedagen 
Kulturminnedagene 2017 markeres 9. – 17. 
september. Tema er «Kulturminner i samfunnets 
tjeneste». Med en hel uke + en helg håper vi at 
alle vil kunne finne en eller flere datoer som 
passer for sine arrangement.  

Ny bok! 

I april ga vi ut bok sammen med Flyt Forlag: Lær å 
seile åpen tradisjonsbåt”. Boka er en enkel 
innføring for nybegynnere, og kan også være 
nyttig for de som har seilt litt før. Utsalgspris på 
nett er kr. 349, men kystlag som skal ha den til 
eget bruk eller ønsker å selge den på sine 
arrangementer får den til kr. 230. Bestilles fra 
Mona på 22424282 eller mona@kysten.no. 

 

 

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 
forbundssekretariatet eller vårt studieforbund – 
www.kulturogtradisjon.no. 

Registrer immateriell kulturarv 
Immateriell kulturarv kan være tradisjoner, 
skikker, musikk, dans og muntlige fortellinger, 
samt håndverkskunnskap og kunnskap om 
naturen og universet. Kystlagene i Forbundet 
KYSTEN besitter mye kunnskap og ferdigheter – 
både hos enkeltpersoner i lagene og i felleskap 
som er immateriell kulturarv. Det kan være 
kunnskap om båtbruk, båtbygging, tradisjonelt 
sjømannskap, håndverkskunnskap og andre 
tradisjoner knyttet til kystkultur. 

Nettstedet Immateriellkulturarv.no er den 
nasjonale fortegnelsen over immateriell kulturarv 
i Norge som Norsk kulturråd har ansvaret for. 
Nettsiden inneholder en del av de tradisjoner, 
praksiser og den kunnskap som finnes, men 
kulturrådet trenger flere bidrag for å få mer 
kunnskap om immateriell kulturarv i Norge.  
 
Hensikten med fortegnelsen er å vise et mangfold 
av kulturuttrykk. Kulturrådet ønsker bidrag fra 
ulike deler av landet, fra ulike miljøer, og vi er 
spesielt opptatt av å få frem praksiser og 
kunnskap fra minoritetsmiljøer. Vi oppfordrer 
kystlagene til å melde inn bidrag. 
 
Alle land forplikter seg til å opprette en nasjonal 
fortegnelse når de ratifiserer  UNESCOs 
konvensjon om vern av den immaterielle 
kulturarven fra 2003. I 2006 ble Forbundet 
KYSTEN akkreditert som rådgivende organisasjon 
på området kystkultur og maritimt 
kulturminnevern av UNESCOs generalforsamling i 
Paris. 

Tusen takk for alle søknader om 

stimuleringsmidler! 

Vi er strålende fornøyd med å tildele hele 45 
forskjellige kystlag til sammen 400 000 kr, fordelt 
på 47 Lær i leia-prosjekter og 33 Velkommen om 
bord!-prosjekter. I tillegg får 21 kystlag tildelt 
boka «Lær å seile åpen tradisjonsbåt» til sin 
seilingsopplæring. Pengene er allerede satt inn på 
kystlagenes kontoer, og vi gleder oss til å se og 
høre om alle de spennende aktivitetene som blir 
satt i gang. Lykke til! 

Vi på kontoret ønsker dere en riktig fin sommer 
med god bør! 

 
Vennlig hilsen 
Forbundet KYSTEN 

 
Per Hillesund 
Generalsekretær 
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