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Kystenbrevet 
Til sirkulasjon blant de tillitsvalgte i kystlagene i Forbundet KYSTEN september 2019 
 

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 39 for perioden juli - 
september. Vi minner om at det bare vil bli gitt 
kontingent-tilbakeføring til de kystlagene som vi 
har mottatt årsmelding for 2017/18 fra.  

Landsstevnet i 2022 
Bergen kystlag inviterer til landsstevne i Bergen til 
sommeren, og året etter er det Moss og Jeløy 
kystlag sin tur. Hvem vil arrangere landsstevnet i 
2022? 

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 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 2020. Interesserte kystlag bes 
kontakte sekretariatet. 

 

 

Verven kystkultursenter i Lillesand 

Synkende medlemstall 
Siste gjennomgang av medlemslistene viser at 
Forbundet KYSTEN har en liten nedgang i 
medlemstallet. Størst er frafallet i gruppen av  
medlemmer som ikke har betalt etter tre 
purringer. Nedgangen er jevnt fordelt på nesten 
alle kystlag, så hvis dere gjør en innsats og får 
noen av de som ikke har betalt til å gjøre det, så 
vil vi fort få opp medlemstallet igjen. Dere finner 
oversikt over dem som har falt ut på Minside for 
kystlagene i egen rapport kalt medlemsbevegelse. 
Det står «manglende betaling» som årsak til at de 
ikke lenger er medlemmer i kystlaget. Det viser 
seg ofte at de har falt ut uten at de ønsket det og 
blir glade for å få muligheten til å bli aktiv igjen 
hvis de får en telefon eller påminnelse om det! 

Verv familiemedlemmer 
Kystlagene er et sted for alle som er glad i 
kystkultur. Husk å meld inn de andre i husstanden 
som er interessert, og inviter dem med som aktive 
kystlagsmedlemmer. Vi oppfordrer kystlagene til å 
få sine medlemmer til å melde inn flere i familien 

http://www.minsidekysten.no/
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slik at kystlaget får flere medlemmer og en bedre 
kjønnsbalanse. Det koster kr. 50 for hvert nye 
familiemedlem og hele summen går til kystlaget. 

Enkel innmelding 
Nå er det enklere enn noen gang å melde seg inn i 
Forbundet KYSTEN. Med telefonen kan man bli 
medlem på stedet ved å bruke Vipps eller sende 
en SMS. Dette lille kortet med forklaring på 
hvordan man går frem kan nå bestilles fra 
sekretariatet. Praktisk å ha for hånden når dere 
verver nye medlemmer! 

Helse, miljø og sikkerhet i 
kystlaget 
Selv om aktivitetene i kystlagene er frie og villige, 
er kystlaget ansvarlig for at de gjennomføres på 
en gjennomtenkt og sikker måte. Ved å lage en 
HMS-plan for kystlagets aktiviteter viser dere 
hvordan dere tar dette ansvaret, i tillegg er det en 
god anledning til å sette fokus på risikomomenter 
og gode rutiner, og skape en sterkere 
sikkerhetskultur i laget. Dere må gjerne bruke vår 
HMS-veileder som utgangspunkt. Den ligger 
her: https://kysten.no/hefter-og-rapporter 

 
Om ditt kystlag ikke har tatt tak i dette tidligere og 
det føles stort å gå i gang med, husk at det går an 
å delegere! Lederen i kystlaget må ikke ta alle 
oppgavene; kanskje en annen i styret kan ta tak i 
dette, eller dere kan velge en egen HMS-
ansvarlig? Kanskje har dere også noen i kystlaget 
med erfaring fra HMS-arbeid som kan være en 
god ressurs? 

 

Konferanse: «Levende tradisjon!" 

Norges bygdekvinnelag, Norges husflidslag og 
Forbundet KYSTEN inviterer til konferanse om 
arbeidet med immateriell kulturarv i frivillige 
organisasjoner. Hva gjør vi, hva er utfordringene 
og mulighetene? Tid og sted: 18. oktober kl. 8.30 - 
15.30, kulturhuset Sentralen i Oslo. For mer info 
og påmelding, se www.kysten.no. 

Tradisjonsbåter på Nordkalotten - 

mangfold og variasjon 
Tromsø, 23.10.2019 - 24.10.2019  
Årets konferanse om bygging og bruk av 
tradisjonelle trebåter handler om tradisjonsbåter 
på Nordkalotten. Arrangeres sammen med UiT. 
Påmelding: se www.kysten.no 

Velkommen til landsdekkende 
seminar 17. – 19. april 2020 
Det er snart tid for å sette av Forbundet KYSTENs 
landsdekkende seminar i kalenderen. Det vil 
foregå et sted i Hordaland og er lagt til helgen 17. 
– 19. april 2020 og vi håper på stor deltakelse. 
Temaet vil være «Naust og sjøhus» og nærmere 
informasjon om innhold og påmelding vil komme. 
Sett av datoen nå. Vi håper å møte mange av dere 
der. 

 

Vennlig hilsen 
Forbundet KYSTEN 

 
 
 
 

Per Hillesund 

Generalsekretær 
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