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Forbundet KYSTEN 

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.  

Kontingenttilbakeføring 
vil bli sendt ut i løpet av uke 12 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.  

 

Landsstevnet 2018 
Kystlagene Kormt, Leirong, Romsa, Sveio og Utsira 
og Havnadagene i Haugesund skal fra 19. – 22. juli 
2018 arrangere Forbundet KYSTENS Landsstevne i 
Haugesund. Det er nå mulig å melde seg på via 
deres nettsider:  

https://www.kystenslandsstevne2018.no/ 

Tittelen på landsstevnet er: «Fra færing til supply» 
og vi håper at flest mulig tar båten og kommer seg 
til Haugesund! 
 

Årsmeldingen for 2017  
Forbundet KYSTENs årsmelding for 2017 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 2017. Årsmeldingen for 2017 er 
lagt ut her: 

https://www.kysten.no/media/bilder/Aarsmeldin
g-for-2017.pdf 

Dugnadscamp i nord og sør 
Noen kystlag har ansvar for store anlegg med mye 

bygningsmasse som skal tas vare på. Det er en 

stor jobb for et kystlag som driver på dugnad og vi 

vil i år forsøke å arrangere dugnadscamp to steder 

i landet. Det er på Hatholmen fyr, Mandal 4. – 8. 

juli og Foldalbruket, Kjøllefjord 6. – 10. august. Vi 

tror at det å delta på en dugnadscamp vil gi en 

unik opplevelse av stedet man gjør en innsats for 

og de menneskene man treffer i en slik 

sammenheng!  

Nærmere informasjon kommer snart på 

kysten.no. 

http://www.minsidekysten.no/
https://www.kystenslandsstevne2018.no/
https://www.kysten.no/media/bilder/Aarsmelding-for-2017.pdf
https://www.kysten.no/media/bilder/Aarsmelding-for-2017.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, Tuva Løkse: tuva@kysten.no, Bente Foldvik: tidsskriftet@kysten.no., 
Mathilde Vikene: mathilde@kysten.no 

Momskompensasjon for 2017 
Søknadsfristen for momskompensasjon for 2017 
pleier å være 15. august 2018. Det vil komme mer 
informasjon og skjema i neste KYSTENBREV.  

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 

Søk tilskudd til miljøtiltak 

Forbundet KYSTEN har fått innvilget 600 000 kr. 

fra Stiftelsen UNI. Pengene skal vi bruke til å 

muliggjøre miljøtiltak som dere ønsker å få på 

plass rundt kystlagets fartøyer og anlegg. Se full 

utlysningstekst med kriterier i egen e-post, eller 

på kysten.no. Søknadsfrist 20. april. Søkerne vil få 

svar innen 15. mai. Spørsmål om dette kan rettes 

til Tuva Løkse på tuva@kysten.no eller telefon 976 

16 957. 

seilingscamper for ungdom! 
Spre ordet i ditt kystlag og lokalmiljø – kanskje 

på de lokale skolene? – så får vi muligheten til 

å krøke gode nye kroker. Her er litt info, se 

www.kysten.no for mer. 

Er du mellom 13 og 16 år? Kom på Camp 1 

Bragdøya ved Kristiansand 25.-29. juni!  

Vi skal få tid til bading, soling og mye latter, 
men ikke minst skal du få utfordre deg selv og 
mestre noe nytt – i løpet av uka får du bli 
kjent med båtene, årene, seilene, vinden og 
sjøen – og snart får du selv sitte ved roret som 
høvedsmann/-kvinne (kaptein!). Vi skal 
oppleve skjærgården rundt Bragdøya, dra på 
oppdagelsesferd og utforske nye holmer og 
skjær, og hvis vi har været med oss kanskje vi 
sover en natt under åpen himmel ute i 
havgapet eller seiler hjem under stjernene. 
 
Er du mellom 16 og 19 år? Bli med på Camp 

2 Risøya (Tvedestrand kommune) 6. -10. 

august! 

Der skal vi utforske skjærgården ved hjelp av 
vinden og vår egen årekraft, lete etter små 
paradis hvor vi kan bli noen timer eller en 
natt, grille vår egenfiskede makrell på bålet til 
kvelds, og leve det deiligste friluftslivet vi kan. 
Du får tid til alt det digge med sommeren – 
bading, soling og lange kvelder ved bålet – og 
du får være med å skape din egen campuke 
sammen med oss unge kule(?) instruktører. 
De første dagene bor vi i leiren vi bygger på 
Risøya og bruker tiden på å bli kjent med 
båtene, sjøen og hverandre, og lærer oss 
hvordan vi får fart med vinden. Så ser vi an – 
været, vinden, tiden og hva vi vil – og lager en 
plan for en mikro-skjærgårdsekspedisjon med 
mål om å ha det så gøy som mulig 

underveis😉 
 
Pris: 1400 kr for leir inkl. ungdoms-
medlemskap i Forbundet KYSTEN for 2018 
(om du allerede er medlem i Forbundet 
KYSTEN betaler du kun for leiren: 1200 kr) 
Transport:  Vi arrangerer fellestransport fra 
Kristiansand stasjon (camp 1) og Gjerstad 
stasjon på Sørlandsbanen (camp 2) – så lenge 
du kan komme deg dit er du velkommen 
uansett hvor i landet du bor. 
 
Vil du med eller har du spørsmål?  

Gå til www.kysten.no/ung for påmelding og 
informasjon, eller ta kontakt med 
sekretariatet.  
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Forbundet KYSTEN 

 
Per Hillesund 
Generalsekretær 
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