Kystenbrevet
Til sirkulasjon blant de tillitsvalgte i kystlagene i Forbundet KYSTEN juni 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 i løpet av uke 24 for perioden april juni. Vi minner om at det bare vil bli gitt
kontingenttilbakeføring til de kystlagene som vi
har mottatt årsmelding for 2018/19 fra. De som
ikke har innsendt årsmelding ennå, vil få tilsendt
kontingenttilbakeføringen så fort vi mottar
årsmelding og regnskap, eller et brev fra styret
som forklarer hvorfor kystlaget ikke har
gjennomført årsmøte. Vi mottar gjerne
dokumentene per e-post.

Momskompensasjon for 2019
Søknadsfristen for momskompensasjon for 2019
er satt til 15. august 2020. Da må vedlagte skjema
være hos oss i sekretariatet, da vi har
leveringsfrist den 1. september og innen da skal
revisor ha godkjent søknaden. Fristen er dermed
ufravikelig.
Det er 67 kystlag og ett fylkesledd som har søkt
om kompensasjon for 2018 og får utbetalt til
sammen kr.1 234 358. Det er samme antall kystlag
som i fjor

Mototsjekte i Stavern. Foto: Per Hillesund

Landsstevne i 2020
Forbundet KYSTENs Landsstevne i 2020 skulle
vært i Bergen i dagene 16. – 19. juli 2020, men er
avlyst på grunn av Koronasmitte i samfunnet.
Bergen kystlag beklager at det ble slik, men håper
at de kan komme tilbake med en senere
anledning. En stor takk til alle dere i Bergen som
har lagt mye arbeid i forberedelsene.

Regionale seminarer
18. - 20. september 2020
Regionalt seminar for kystlagene i indre Oslofjord
Sted: Oslo
9. - 11. oktober 2020
Regionalt seminar for kystlagene i Agder.
Sted: Foreløpig ikke bestemt.
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Vi trenger deres innspill til ny
satsing på naust og sjøhus
En ny rapport viser at tapet av naust og sjøhus er
langt større enn av andre typer kulturminner. Vi
planlegger derfor en større satsing på å berge
slike bygninger. Vi er opptatt av at prosjektene vi
drar i gang har ordentlig forankring i kystlagene,
og ber derfor om deres tanker og innspill. Vi setter
stor pris på om dere via denne linken svarer på
noen spørsmål innen 25. juni.
https://fs12.formsite.com/kysten/nlovcxcq7j/inde
x.html?1590753982948

Filmlansering utsettes til våren
Forbundet KYSTEN har i samarbeid med Oslo
filmkompani og seks nye og etablerte båtbyggere
laget filmen «Båtbyggerne» som skulle vært
lansert nå i våres. Filmen er klar, men på grunn av
pandemien har vi valgt å utsette filmpremierene
og resten av visningsturnéen til våren og sommer
2021. Vi gleder oss til å endelig dele filmen med
publikum rundt i landet når man igjen kan samles
uten for mange bekymringer og restriksjoner.

Aktivitetsmidler
Vi har fått midler fra Miljødirektoratet og
Kulturdepartementet som vi ønsker å gi videre til
dere!
Midlene skal skape friluftslivsaktiviteter for
personer med innvandrerbakgrunn og/eller barn
og unge (hovedsakelig 6-19 år).
For å gjøre det litt enklere har vi samlet søkingen i
ett skjema, som dere kan finne her:
https://fs12.formsite.com/kysten/sokaktivitetsmi
dler/index.html
Med den unntakstilstanden vi har vært inne i har
det ikke vært mulig med slike samlende
aktiviteter. Nå som ting normaliserer seg håper vi
dere har lyst og mot på å gå i gang med mye
spennende, og at noen ekstra midler kan komme
til god nytte.

Vi har utsatt søknadsfristen til mandag 22. juni,
men jo raskere dere søker, jo raskere kan vi
behandle søknaden.
Dere kan søke om midler til ett eller flere tiltak, til
den ene eller begge
målgruppene, alt i én
søknad. Tiltak som
søker om mer enn
5000 kr må
dokumentere
utgiftene med
kvitteringer. Det er
også lurt å tenke at jo
større beløp, jo
grundigere bør
søknaden forklare
hvordan midlene skal
brukes. Kriteriene er beskrevet på søknadssiden,
men det viktigste er uansett at midlene bidrar til
gode aktive opplevelser og møter mennesker
imellom! Ta kontakt om det er noe du vil drøfte
før søking.

Risørskøyte gis bort
Vedlagt følger en beskrivelse av Risørskøyta Duen
på 35 fot fra 1905 som gis bort hvis noen kystlag
er interessert. Kontaktperson er:
Anders Færevåg
Postboks 40, 5549 RØVÆR
Tlf 950 07 360

Ha en god sommer!
Sekretariatet ønsker dere en riktig god sommer
med god bør!

Vennlig hilsen
Forbundet KYSTEN

Per Hillesund
Generalsekretær
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