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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 24 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 2016/17. 
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 2017 
Søknadsfristen for momskompensasjon for 2017 
er satt til 15. august 2018. 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 58 kystlag som har søkt om kompensasjon 
for 2016 og fått utbetalt til sammen kr. 801 336. 
Det er 5 kystlag færre som har søkt enn året før.  

Landsstevnet i Haugesund 
Årets landsstevne går av stabelen i Haugesund 19. 
– 22. juli 2018. 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!  

Kulturminnedagen 
Kulturminnedagene 2018 markeres 8. – 16. 
september. Tema er «Typisk norsk – ikke bare 
norsk». Med en hel uke + en helg håper vi at alle 
vil kunne finne en eller flere datoer som passer for 
sine arrangement.  

http://www.minsidekysten.no/
http://www.kysten.no/
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Ny personvernlov innføres 

Det blir i disse dager innført en ny personvernlov 
og det gjør at organisasjonene må gjennomgå 
hvilke opplysninger de har om sine medlemmer 
og etter hvert be om samtykke fra nye 
medlemmer om bruken av personopplysningene. 
Vi vil komme tilbake til kystlagene etter hvert og 
vi vil da gå gjennom det kystlagene må være 
oppmerksom på. 

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. 

Utsendelse av eposter fra Minside 
Vi har fått mange klager på at kystlagene synes at 

epostutsendelsen er begrenset, da man ikke kan 

sende ut vedlegg og at avsender blir Forbundet 

KYSTEN. Noen har også slitt med å få sendt ut 

eposter. Vi beklager det. Vi har hatt møte med 

leverandøren for å få orden på det, men de er i 

gang med en prosess med å legge over på et nytt 

verktøy og ønsker ikke bruke mye ressurser på å 

rette opp det som er nå. 

Noen momenter å være oppmerksom på ved 

epostutsendelse fra Minside: 

 Man må skrive meldingen inn i epostfeltet 

– klipp og lim fra Word inneholder 

formateringer som kan hindre at eposten 

blir sendt ut 

 Skriv hvilket kystlag det er som sender ut 

eposten i tittelfeltet slik at mottaker og vi 

vet hvem som sender oss epost 

 Legg svarlink i utsendelsen slik at 

medlemmene vet hvem de skal svare. 

 

Bli med på dugnadscamp!  
I sommer arrangeres sosiale dugnadscamper på 

Foldalbruket i Finnmark og på Hatholmen fyr i 

Agder. Kystlagsfolk fra hele landet, og alle andre 

interesserte, inviteres til å bli med. Det skal 

arbeides på bygningene, læres om praktisk 

bygningsvern, og ellers blir det mye sosialt og 

hyggelig. Fremdeles er det plass til fler, så meld 

dere på!  

Hatholden fyr, Mandal, 4. – 8. juli 

Foldalbruket, Kjøllefjord, 6. – 10. august 

Se mer informasjon under «arrangementer» på 

kysten.no. 

Varslingsrutiner i organisasjonen 
Landsstyret har behandlet hvordan 

organisasjonen skal behandle varslinger som 

kommer inn om utilbørlig oppførsel. Det ligger et 

notat vedlagt som man ønsker at kystlagsstyret 

skal gjennomgå. 

Tusen takk for alle søknader til 

Velkommen om bord! 

Integreringsmidler fra Miljødirektoratet er nå 

fordelt på 27 gode prosjekter i 18 kystlag i hele 

landet som en støtte til gjennomføring av 

inkluderende aktiviteter. Lykke til med det gode 

arbeidet - vi gleder oss til å høre om hyggelige 

turer og samlinger når sommeren er over! 

Skjærgårdscamp 
Vi vil ha flere deltagere på seilleir i sommer! 
Snakk med venner og kolleger og spre ordet i 
lokalmiljøet. Påmelding denne uka! Sikre 
fremtidens kulturvern ved å krøke krokene nå 
;) Info i vedlegget. 

Dere får ha en riktig god seilas i sommer! 

Vennlig hilsen 
Forbundet KYSTEN 

 
Per Hillesund 
Generalsekretær 

http://www.kysten.no/
mailto:forbundet@kysten.no
mailto:per@kysten.no
mailto:tore@kysten.no
mailto:heidi@kysten.no
mailto:tidsskriftet@kysten.no
http://www.kulturogtradisjon.no/
https://www.facebook.com/miljodirektoratet/?fref=mentions

