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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, liste over de 
som har betalt og adresseetiketter. 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.  

2. Kontingenttilbakeføring 
Vil bli sendt ut i løpet av uke 43 for perioden mars 
- oktober. Vi minner om at det bare vil bli gitt 
kontingenttilbakeføring til de kystlagene som vi 
har mottatt årsmelding for 2016/17 fra.  
 

Landsstevnet 2021 
Kystlaget Trondhjem inviterer til landsstevne i 
Trondheim til sommeren, og året etter er det 
Bergen og Bergen kystlag sin tur. Men hvem vil 
arrangere landsstevnet i 2021?  
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, og 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 også ønskelig at 
landsstevnene forflytter 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 2019. Interesserte kystlag bes 
kontakte sekretariatet. 

Enklere innmelding 

Nå er det mulig å melde seg inn i Forbundet 
KYSTEN med mobilen på et øyeblikk, og betale 
første kontingent på stedet! Vi kjører en 
kampanje fram til nyttår på kr. 10. Det nye 

medlemmet får tilsendt ett nummer av bladet, og 
så en vanlig faktura på full kontingent neste år. 

Alternativ 1:  

Send SMS «kysten, fødselsår, navn på kystlag» til 
2090. Medlemskontingent på kr. 10  for 2018 
legges til telefonregningen. 

Alternativ 2: 

Vipps: Velg «kjøp og betal», søk opp Forbundet 
KYSTEN, velg «medlemskap" og bekreft. 
Medlemskontingent på kr. 10 ut året betales med 
det samme. 

Se vedlagt PDF-plakat med denne infoen som dere 
kan printe ut og bruke på arrangementer etc. 
fremover. Vi vil også få trykket opp små 
«visittkort» med den nødvendige infoen, som 
dere kan gi til folk som vil bli medlem. Dette vil bli 
klart i løpet av få uker, og kan bestilles fra 
sekretariatet. 

http://www.minsidekysten.no/
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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 

Meld inn kurs 
Vi oppfordrer kystlagene om å arrangere kurs for 
medlemmer og andre interesserte. Meld inn kurs 
og få kursstøtte. Ta kontakt med oss i 
Sekretariatet eller vårt studieforbund – 
www.kulturogtradisjon.no. 

Miljøtiltak i kystlagene 

Forbundet KYSTEN fikk innvilget 600 000 kr. fra 
Stiftelsen UNI til å muliggjøre miljøtiltak som 
kystlagene ønsket å få gjort. Pengene ble fordelt 
på kystlag som søkte tidligere i år. Er dette et 
prosjekt som bør videreføres i 2019? Hvis deres 
kystlag har noen miljøforbedringer dere ønsker 
midler til å gjennomføre neste år, så send oss 
gjerne en kort e-post om dette, så vi kan danne 
oss et bilde av etterspørselen etter en ny runde 
med søkbare midler. Er det et stort ønske om det, 
så skal vi jobbe for å skaffe flere midler. Kontakt 
Tuva Løkse på tuva@kysten.no. 

Fikk ditt kystlag innvilget midler til miljøtiltak i 
2018? Husk rapporteringsfristen 31. desember. 
Skulle noen av forskjellige grunner trenge en 
utsettelse på dette, så ta kontakt med oss så snart 
som mulig.  

Personvern i kystlagene 
Det ble innført en ny personvernlov som trådte i 
kraft den 25. juni 2018. Det vil påvirke Forbundet 
KYSTEN som må gå gjennom de opplysninger som 
organisasjonen har om sine personlige 
medlemmer. 
 
Hva betyr det for kystlagene? 
De personopplysningene som kystlagene har 
tilgang til gjennom Minside for kystlagene er ikke 
definert som sensitive personopplysninger. Det 
betyr ikke at man kan gjøre hva man vil med dem, 
men at det er en lavere grad av sikkerhet som 
trengs ved lagring.  
 
Kystlaget bør gå gjennom sine rutiner for 
behandling og oppbevaring av personopplysninger 
og se på hvem som har tilgang til dem og hvordan 
de blir sikret mot innsyn fra personer som ikke 
skal ha tilgang til opplysningene. 

 
Det er viktig at kystlagene bruker feltet blindkopi 
når dere sender ut epost til deres medlemmer slik 
at de andre mottakerne av eposten ikke synes. Da 
sikrer man at epostene ikke blir kopiert av 
uvedkommende og komme på avveier. 
 
Personvernloven er laget for å ta vare på oss slik 
at personopplysninger ikke blir misbrukt av andre. 
Kystlagene må gjøre sitt for å sikre at så ikke skjer. 

Velkommen til landsmøtet i april! 
Det er snart tid for Forbundet KYSTENs landsmøte, 
og denne gangen vil det foregå på Victoria Hotel i 
Stavanger. Møtet er lagt til helgen 5. – 7. april 
2019, og vi håper på stor deltakelse. Nærmere 
informasjon om tema og påmelding vil komme 
senere, men sett av datoen nå! 

Lever rapport for Velkommen om 

bord NÅ! 

Nå er det blitt tid for å hale i land årets 
prosjekter, og om ditt kystlag har fått midler 
til Velkommen om bord-aktiviteter er det på 
tide å rapportere. Fristen er 15. november, og 
husk at midlene ikke blir utbetalt før 
rapporten er mottatt. Hvis aktiviteten av en 
eller grunn ikke kunne gjennomføres, gi 
beskjed så snart som mulig. 

 

 
Vennlig hilsen 
Forbundet KYSTEN 

 
Per Hillesund 
Generalsekretær 
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