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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 lette og 
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 10 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.  

Landsmøtet i Norheimsund 
Forbundet KYSTENs landsmøte arrangeres i 
dagene 21. - 23. april 2017. Da skal vi bo på 
Sandven hotell i Norheimsund, som ligger rett ved 
Hardanger Fartøyvernsenter.  
 
Innkalling til landsmøtet er sendt til alle kystlag og 
påmeldingsfristen er satt til 30. mars 2017. Dere 
kan bruke vedlagte skjema til innkallingen eller gå 
på nettet og melde dere inn via påmeldingssiden, 
som dere finner på denne linken. 

 
Småbåtsamseilingen i 2016. Foto: Tore Friis-Olsen 

Momskompensasjon for 2016 
Søknadsfristen for momskompensasjon for 2016 
pleier å være 15. august 2017. Det vil komme mer 
informasjon og skjema i neste KYSTENBREV.  

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. 

Årsmelding for 2016 
Forbundet KYSTENs årsmelding for 2016 er nå lagt 
ut på våre nettsider og kan lastes ned av de av 
dere som er interessert i hva organisasjonen har 
holdt på med i 2016. Årsmeldingen for 2016 er 
lagt ut her: 
http://www.kysten.no/media/bilder/Aarsmelding
-for-2016.pdf 
 
Det er mulig å få årsmelding for 2016 tilsendt i 
papirformat ved å ta kontakt med sekretariatet. 
 

http://www.minsidekysten.no/
https://fs12.formsite.com/HeidiKysten/form7/index.html?1487670721766
http://www.kysten.no/media/bilder/Aarsmelding-for-2016.pdf
http://www.kysten.no/media/bilder/Aarsmelding-for-2016.pdf
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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; Heidi 
Sletten: heidi@kysten.no  

 
 

Kystlagsundersøkelsen i havn 
Vi har nå satt endelig strek for besvarelser av 
Kystlagsundersøkelsen, og takker for alle bidrag! 
90 kystlag sendte inn sine besvarelser, og disse 
representerer til sammen 87 prosent av alle 
kystlagsmedlemmene. Det er vi godt fornøyd 
med! Nå er vi i gang med å se på tall og info vi har 
fått inn, og skrive en rapport om «ståa» i 2016. 
Dette vil også presenteres som del av programmet 
på landsmøtet i Hardanger i april. 
 
Man kan ikke annet enn å bli glad av å les om 
omfanget av aktiviteten rundt i kystlagene. Vi har 
så mye å være stolte av! 
 

Stimuleringsmidler til kystlagene 

Våren 2017 deler vi ut støtte til gode 

kystlagsprosjekter knyttet til henholdsvis 

opplæring på sjøen og inkludering. Send oss en 

søknad innen 2. mai!  

Forbundet KYSTEN ble i 2016 tildelt Stiftelsen 

UNIs Miljøvernpris for vårt arbeid. 300 000 av 

pengene som fulgte med prisen vil vi i løpet av 

våren 2017 dele ut som støtte til gode 

kystlagsprosjekter knyttet til henholdsvis 

opplæring på sjøen og inkludering. Får vi også 

tilslag på vår søknad til Miljødirektoratet om 

inkluderingsmidler utvider vi potten ytterligere. 

Kystlagene kan søke på følgende to 

tilskuddsposter: «Lær i leia» og «Velkommen om 

bord 2017». Mer info og link til søknadsskjemaene 

finner dere på kysten.no/for-medlemmer  

Filmproduksjon 

I løpet av 2017 vil videojournalist og trebåtmann 

Sveinung Uddu Ystad besøke et knippe kystlag 

rundt i landet. Han skal lage fem små filmer om 

vår allsidige aktivitet, og om de hyggelige sosiale 

felleskapene som er rammen rundt alt vi gjør. I 

første omgang skal Sveinung og kameraet hans på 

lofotfiske med Arctandria kystlag fra Tromsø, og 

på prambyggerkurs i Risør. Filmene vil fortløpende 

legges ut på youtube, og spres i sosiale medier. 

Formålet er å vise frem for flere hva vi gjør, og 

rekruttere nye medlemmer i hele landet. 

Kystlagene inviteres til å registere 

immateriell kulturarv 

Norsk kulturråd inviterer til en nasjonal dugnad 
med å registrere immateriell kulturarv. Denne 
uken ble det opprettet en egen nettside der alle 
som vil kan sende inn bidrag. Målet er å lage en 
fortegnelse over immateriell kulturarv i Norge. 
Dette arbeidet er en del av det alle land forplikter 
seg til når de ratifiserer UNESCOs konvensjon av 
2003 om vern av den immaterielle kulturarven. 
Denne verdensomspennende avtalen legger til 
rette for at folk skal kunne ta vare på kulturelle 
praksiser og kunnskap som videreføres fra 
generasjon til generasjon. 
 
Forbundet KYSTEN har vært med både i arbeidet 
med denne fortegnelsen og nettsiden. Les mer om 
fortegnelsen på www.immateriellkulturarv.no. 
 
Vi på sekretariatet ser fram til å møte dere på 
landsmøtet i Norheimsund om en drøy måned! 
 
 
Vennlig hilsen 
Forbundet KYSTEN 

 
Per Hillesund 
generalsekretær 
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