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HANDLINGSPROGRAM 2021 – 2025

Organisasjonen – visjon
Forbundet KYSTEN skal sette dagsorden for bevaring  
og fremme av kystkultur.   

Organisasjonen
Forbundet KYSTEN skal være en profesjonell,  
tidsrelevant og inkluderende kystkulturorganisasjon
 FNs bærekraftsmål skal legge føringer for våre aktiviteter
	 Vår	samfunnsnytte	skal	høres	og	synes	i	det	offentlige	rom	 
 og hos sentrale myndigheter
 Ta i bruk hensiktsmessige digitale løsninger som kan  
 styrke arbeidet i organisasjonen og kontakten med  
 kystlagene og medlemmene
 Delta i nasjonale og internasjonale nettverk/sammen - 
 slutninger som kan bidra til å fremme våre målsettinger som  
 frivillig kulturvernorganisasjon.  
 Samarbeide med andre organisasjoner med felles  
 interesser knyttet til kulturvern og friluftsliv i Norge.
 Initiere, koordinere og synliggjøre felles innsats, som  
 satsingene «Tradisjonsbåt – bygging og bruk» og  
 «Nytt liv i naust og sjøhus».

Kystlagene
Forbundet KYSTEN skal aktivt støtte kystlagene i deres arbeid 
med lokal kystkultur i et meningsfullt og mangfoldig fellesskap

 Sekretariatet og landsstyret skal være tilgjengelig  
for kystlagene ved behov.

 Bidra til å gjøre oppgavene enklere for de tillitsvalgte  
i kystlagene. 

 Legge til rette for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling 
mellom kystlagene.

	 Bistå	kystlagene	i	å	finne	og	dra	nytte	av	relevante	 
støtteordninger.

 Bidra til kompetanseutvikling hos lokale tillitsvalgte.
 Bidra til at kystlagene kan ivareta, formidle og utvikle  

materiell og immateriell kystkultur i sitt nærmiljø. 
 Bidra til at kystlagenes aktiviteter gir barn og unge  

gode opplevelser og et eierskap til sin lokale kystkultur. 
 Bistå kystlagene i å være aktive pådrivere for god lokal  

kulturminneforvaltning.
 Tilrettelegge for et aktivt, trygt og inkluderende  

kystfriluftsliv i kystlagene.
 Bistå kystlagene i å ta vare på og videreformidle den  

kunnskap og kompetanse lagene besitter. 
 Legge til rette for lokalt engasjement mot plastavfall i havet, 

og for andre nødvendige miljøtiltak rundt vår virksomhet. 
 Forbundet KYSTEN skal legge til rette for HMS-arbeid  

i kystlagene.
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Kommunikasjon - intern og ekstern  
Forbundet KYSTENs verdier og mål skal formidles  
til medlemmene og samfunnet for øvrig
 Skal ha en helhetlig strategi for sitt kommunikasjonsarbeid. 
	 Skal	være	naturlig	høringsinstans	for	den	offentlige	 

forvaltningen om kystkulturen og saker ellers som har  
betydning for kysten med særlig vekt på kulturvern og friluftsliv.  

 Tidsskriftet KYSTEN skal sette dagsorden, og være ledende 
fagtidsskrift for kystkultur- og fartøyvernfeltet.  

 Kysten.no og Forbundet KYSTENs synlighet på aktuelle  
sosiale medier skal være oppdatert og tidsmessig.  

 Skal være aktivt til stede i samfunnsdebatten.
 Skal stille relevant og oppdatert informasjonsmateriell  

til rådighet for kystlagene og medlemmene.
  
Kunnskap og kompetanse   
Forbundet KYSTEN skal bidra til økt kunnskap og  
kompetanse om vårt felt, både i samfunnet og innad  
i organisasjonen, med prioritet på 
 Håndverk - Båtbygging og andre håndverkstradisjoner  

relatert til kyst
 Fortellinger - Fiskerihistorie, mattradisjoner og kystfolksliv  

og virke 
 Kulturminner - Båter, fartøyer, bygninger, havner - gjenstander  
 Kystfriluftsliv godt sjømannskap 
 Arrangementer, faglige og dagligdagse møteplasser  

- faglige og sosiale arenaer   

 Bruke kursaktivitet aktivt for å nå prioriterte mål.  
 Være en organisasjon med kompetanse i organisasjonsarbeid.
 Ta vare på kunnskap om kulturminner, tradisjoner, natur og 

mennesker i en mangfoldig kystkultur.
 Arbeide for levedyktig tradisjonshåndverk knyttet til kysten. 
 Stimulere til økt etterspørsel etter nybygde trebåter, med sikte 

på å bevare håndverkskunnskapen.  

Internasjonalt arbeid
Forbundet KYSTEN skal sette norsk kystkultur på kartet
 Samarbeide internasjonalt der det fremmer organisasjonens 

formål, med spesiell vekt på Norden og nordkalotten.
 Opprettholde vår UNESCO-akkreditering som  

rådgivende organisasjon.
 Sluttføre prosessen med å få nordisk klinkbåttradisjon  

innskrevet på UNESCOs representative liste over  
menneskehetens immaterielle kulturarv.

 Pleie våre internasjonale relasjoner bl.a. gjennom  
nettverkene Nordisk Kystkultur, North Sea Ring,  
European Maritime Heritage og Europa Nostra.
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Medlemsutvikling
Forbundet KYSTEN skal øke antall medlemmer i alle aldre 
med 1.000 i denne perioden.
 Gjennomføre sentrale rekrutteringskampanjer.
 Bistå kystlagene i arbeidet med lokal rekruttering.
 Bidra til etablering av nye kystlag.
 Øke antallet familiemedlemmer og ungdomsmedlemmer.

Økonomi  
Forbundet KYSTEN skal sikre økonomi til å nå sine mål 
 Gjennomføre forsvarlig og god økonomistyring.
 Ha god oversikt over og søke på relevante prosjektmidler 

fra	offentlige	og	private	aktører.
 Sammen med andre frivillige organisasjoner arbeide for 

å styrke rammebetingelser og forutsigbarhet for frivillig 
arbeid. 

	 Deltakelse	i	prosjekter	med	ekstern	delfinansiering	skal	
bidra til å styrke formålet til organisasjonen.

Landsstyre og sekretariat  
Forbundet KYSTENs landsstyre og sekretariat skal være  
i stand til å møte organisasjonens utfordringer og behov  
 Landsstyre og sekretariat skal være i stand til å lede  
organisasjon etter mål satt av landsmøtet. 
 Gjennomføre nødvendig kompetanseutvikling hos ansatte 
og landsstyre.
 Sikre at vi er en attraktiv arbeidsgiver som kan beholde  
og rekruttere relevant kompetanse.

Se nye kyster  
Forbundet KYSTEN skal aktivt legge til rette for at  
organisasjonen i fremtiden er det naturlige førstevalg  
dersom det blir aktuelt med sammenslåing eller  
nærmere organisatorisk samarbeid med organisasjoner  
som har sammenfallende formål innen kystkulturvern
 Alltid være en god samarbeidspartner
 Alltid pleie organisasjonens gode omdømme 


