Kystenbrevet
Til sirkulasjon blant de tillitsvalgte i kystlagene i Forbundet KYSTEN oktober 2020

Medlemslister
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. Hun kan også hjelpe nye
brukere i gang med å bruke systemet.

Kontingenttilbakeføring
vil bli sendt ut iløpet av uke 43 for perioden
juli - september. Vi minner om at det bare vil
bli gitt kontingent-tilbakeføring til de
kystlagene som vi har mottatt årsmelding for
2018/19 fra.
På grunn av Corona epidemien er det ikke alle
som har gjennomført årsmøter eller sendt inn
årsmelding til oss. Vi har forståelse for det,
men oppfordrer dere til å sende inn
årsmelding til oss selv om dere ikke har fått
den godkjent av årsmøtet.

Landsstevnet i 2023
Jeløy kystlag inviterer til landsstevne i Moss til
sommeren, og året etter er det Bragdøya
kystlag sin tur. Hvem vil arrangere
landsstevnet i 2023?
Forbundet KYSTENs landsstevne arrangeres
en langhelg i juli hvert år av et kystlag, som
regel i samarbeid med noen nabokystlag og
andre lokale lag og foreninger, med støtte og
oppfølging fra forbundet sentralt. Stevnene
har en del faste programposter, men varierer
ellers i størrelse, tema og utforming. Det er en
verdi i seg selv at stevnene er ulike, og at

Bilde av forsiden til den nye sangboka

deltakerne får forskjellige opplevelser fra år til
år. Det er ønskelig at landsstevnene flytter
seg rundt i hele landet så det varierer hvem
som har lengst reisevei, og for at hele landets
kystkultur skal få denne muligheten for
eksponering. Søknadsfristen er satt til 1.
februar 2021. Interesserte kystlag bes
kontakte sekretariatet.

Velkommen til landsmøte 16. - 18.
april 2021
Det er snart tid for å sette av Forbundet
KYSTENs landsmøte i kalenderen. Det vil
foregå i Bergen og er lagt til helgen 16. – 18.
april 2021 og vi håper på stor deltakelse.
Temaet vil være «Naust og sjøhus» og
nærmere informasjon om innhold og
påmelding vil komme.
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Vi lever imidlertid i usikre tider og vi vet ikke
hvordan situasjonen vil være i april til neste
år. Vi planlegger imidlertid for at det er mulig
å gjennomføre landsmøtet med fysisk
deltakelse, men vil alternativt gjennomføre
det med hjelp av elektroniske medier.

finansiering? Skulle vi prøvd å få til en runde
to? Send gjerne noen linjer til prosjektleder
Tuva Løkse på tuva@kysten.no hvis dere har
tanker om dette.

Ny kystsangbok!
Fradragsberettigede gaver
Givere som ønsker å gi pengegaver til et
kystlag, kan nå få fradrag i inntekt for gaver
gitt til disse formål. Fradrag kan kun kreves
for gaver gitt til kystlaget dersom gaven utgjør
minst kr. 500. Videre gis det maksimalt
fradrag etter denne bestemmelsen med kr. 40
000 årlig. Har skatteyteren gitt et for stort
beløp ett år, kan ikke det overskytende kreves
fradratt et senere år.
For dem som ønsker å gi en gave til kystlaget,
må giroen merkes Fradragsberettiget gave til
kystlaget, samt givers navn og fødselsnummer slik at vi kan sende tilbake en
bekreftelse på gaven. Beløpet settes inn på
kystlagets konto.
Dere må huske at det er gjennom Forbundet
KYSTEN sentralt at pengegavene blir
registrert, så dere må sende inn liste over
dem som har gitt dere gaver til sekretariatet,
med givers navn og fødselsnummer, samt
beløpet som er betalt inn. Det sendes inn til
31.12. hvert år.

Er det stemning for en ny runde
med miljømidler?
I samarbeid med Stiftelsen UNI har vi de siste
årene delt ut 600 000 kroner til små og store
miljøforbedringer ved kystlagenes anlegg og
fartøy. Det siste lokale tiltaket er akkurat
ferdigstilt, og vi avslutter dermed prosjektet
for denne gang. Er det kystlag der ute som har
idéer og ønsker om miljøtiltak som mangler

Første utgave av Kystsangboka ble lansert under
Forbundet KYSTENs landsstevne i 2014.
Sangutvalget var basert på innspill fra kystlag i
hele landet. Boka ble en salgssuksess, og har
allerede vært helt utsolgt i to år. Nå kommer
endelig en ny! I andre utgave har vi byttet ut
rundt halvparten av sangene, og rendyrket
kysttematikken enda mer. Også denne gang er
den en blanding av store klassikere og mer
samtidig visekunst. Etter ønske fra aktive
sangbokbrukere har vi gjort den lettere å lese med
større font og litt større format. Den praktiske
spiralryggen er med videre. Boka blir klar i god tid
før jul, og kan kjøpes på kysten.no. Kystlag som
ønsker å selge boka lokalt får en rabatt på kjøp av
flere bøker, så dere tjener litt på videresalget. Mer
info om dette kommer.
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