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Paragraf 1 – Navn 
Organisasjonens navn er Forbundet KYSTEN. 
 
Paragraf 2 – Formål 
Forbundet KYSTEN er en landsomfattende organisasjon for 
vern av norsk kystkultur. Formålet er i samarbeid med andre 
kulturverninteresser å styrke vår identitet som kystfolk.  
 
Dette skal skje gjennom å 
 Fremme bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle  
 fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø for øvrig. 
 Drive opplysningsarbeid for å øke forståelsen  
 for verdien av menneskelige og kulturelle tradisjoner  
 i vår kysthistorie.
 Vedlikeholde og utvikle tradisjoner i næring og håndverk,  
 sjømannskap og livsform.
 Øke den faglige standard i vedlikehold og sikkerhet  
 ved bruk av fartøyer og anlegg.
 
Paragraf 3 – Medlemskap  
Alle kan være medlem av Forbundet KYSTEN. Forbundet har 
følgende medlemskategorier: 
Hovedmedlemmer 
Ungdomsmedlemmer – inntil fylte 26 år 
Familiemedlemmer 
 
Som familiemedlem regnes ektefelle/samboer/partner til hoved
medlem og barn av disse. 
 
Medlemmer står enten tilsluttet et lokallag eller er knyttet direkte 
til Forbundet KYSTEN. 

Ved innmelding blir man medlem av det kystlag man  
geografisk sokner til, med mindre annet kystlag eller direkte 
medlemskap angis. 
 
Gjennom kystlag eller ved direkte medlemskap, kan  
institusjoner, firmaer eller sammenslutninger stå tilsluttet  
med rettigheter som hovedmedlemmer.  
 
Tidsskriftet KYSTEN er Forbundet KYSTENs medlemsblad  
og sendes til alle hovedmedlemmer og ungdomsmedlemmer. 
 
Paragraf 4 – Organisasjon 
Forbundet KYSTEN er sammensatt av kystlag og organisasjoner.  
 
Sentralt er forbundet organisert med landsmøte, landsstyre,  
og sekretariat. 
 
Tre eller flere kystlag kan etablere et formelt samarbeid  
fylkesvis eller regionalt. Forutsetningen er at det leveres  
årsmelding og regnskap innen nærmere fastsatt frist.  
 
Lokalt er Forbundet KYSTEN organisert i kystlag.  
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Paragraf 5 – Landsmøtet 
Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Ordinært lands
møte avholdes hvert annet år og innkalles av landsstyret med 
minst to måneders varsel. Landsmøtet avholdes innen utgangen 
av april måned. 
 
Sammensetning og representasjonsrett 
Landsmøtet består av landsstyret og en representant fra hvert 
av kystlagene. Bare medlemmer av Forbundet KYSTEN kan 
velges som representanter eller vararepresentanter til lands
møte. Det totale antall stemmeberettigede vil til enhver tid være 
i forhold til hvor mange kystlag som stiller med representanter 
på landsmøtet. Landsmøtet er beslutningsdyktig med det antall 
stemmer som er til stede. 
 
Valgkomiteen innkalles til landsmøtet. En fra komiteen har  
tale og forslagsrett på vegne av denne under behandling  
av valgkomiteens innstilling. 
 
Landsstyret kan innby enkeltpersoner til landsmøtet. Etter  
vedtak i landsmøtet kan disse gis talerett. 
 
Frister og saksutredning 
Landsstyret fastsetter tid og sted for landsmøtet, og innkaller til 
møte senest 2 måneder før møtet skal holdes. Forslag til dags
orden sendes alle kystlag sammen med innkallingen.  
 
Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må sendes til 
landsstyret fire uker før møtet.  
 
Fullstendig saksliste, med saksdokumenter og landsstyrets 
forslag til vedtak, skal være sendt til delegatene og kystlagene 
seinest 14 dager før landsmøtet.  
 
Myndighet og oppgaver 
Landsmøtet skal behandle og gjøre vedtak i de sakene som er 
ført opp på den vedtatte dagsorden. 
 
Ordinært landsmøte skal behandle: 
1. Landsstyrets beretning og regnskap for foregående periode 
2.  Handlingsprogram for kommende 4 år  
3.  Budsjett for kommende periode (2 år) 
4.  Innkomne forslag  
5.  Valg:  
 Landsmøtet velger: – forbundets leder, – forbundets  
 nestleder, – 5 landsstyremedlemmer, – 3 varamedlemmer  
 i prioritert rekkefølge, – valgkomité 
 
Landsmøtet velger valgkomité på tre medlemmer og et  
varamedlem, som til det etterfølgende landsmøtet legger frem 
forslag til kandidater til de valg som landsmøtet skal foreta.  
Forslag til valgkomité legges fram av landsstyret. Medlemmer  
i valgkomiteen kan bli sittende i to valgperioder. Ved annet hvert 
landsmøte byttes ut hhv. ett og to medlemmer. 
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Konstituering 
Under konstitueringen ledes møtet av forbundets leder. Møtet 
oppnevner: Møteleder(e), møtesekretær(er), redaksjonskomité, 
tellekorps og 2 til å underskrive protokollen. 
 
Avstemningsregler 
Møtelederen foreslår avstemningsmåten, men valg skal foretas 
skriftlig om noen krever det. Vedtak gjøres med vanlig flertall. 
Dersom stemmetallene for og i mot er like, får forbundets leder 
dobbeltstemme. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. 
 
Ved valg av landsstyre kreves over halvparten av de avgitte 
stemmer. Oppnås ikke det ved første gangs votering, skal det 
være bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. 
Dersom stemmetallene er like ved annen gangs votering, av
gjøres valget ved loddtrekning. 

Stemmesedler ved valg skal inneholde det antall navn som 
tilsvarer antallet personer som skal velges. 
 
Ekstraordinært landsmøte  
Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst 14 dagers 
varsel når landsstyret vedtar det, eller når minst halvparten av 
kystlagene krever det. Saksutredning og landsstyrets forslag 
til vedtak skal sendes ut med innkallingen. Ved ekstraordinært 
landsmøte møter representantene som ble valgt til siste ordi
nære landsmøte. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle 
de saker som er årsak til innkallingen. 
 
Paragraf 6 – Landsstyret   
Landsstyret velges for 2 år og består av leder, nestleder og  
5 styremedlemmer. Vararepresentanter innkalles etter behov 
eller når forbundets leder finner det formålstjenlig. Landsstyret 
kan selv ta stilling til om andre kan være tilstede under møtene. 
 
Landsstyret kommer sammen så ofte forbundets leder eller  
3 medlemmer finner det formålstjenlig. Landsstyret er vedtaks
ført når minst 4 medlemmer er til stede, deriblant forbundets 
leder eller nestleder.  
 
Landsstyrets myndighet og oppgaver 
Landsstyret er Forbundet KYSTENs høyeste myndighet  
mellom landsmøtene. 
 
Landsstyret leder forbundets arbeid mellom landsmøtene i 
samsvar med forbundets vedtekter og vedtak i landsmøtet. 
 
Landsstyret skal bl.a. 
 Følge opp at kystlagene leverer regnskap og  
 årsberetning innen fastsatte frister. 
 Utarbeide arbeidsplan for landsstyrets oppgaver. 
 Tilsette generalsekretær i Forbundet KYSTEN. 
 Tilsette kontorpersonale og tilsette i prosjektstillinger  
 etter behov og innenfor gitte rammer. 
 Bestemme tid og sted for landsmøtet og innkalle  
 til landsmøte innen fastsatte frister. 
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 Fremme forslag til dagsorden for landsmøtet. 
 Fremme forslag til vedtak i saker som legges fram  
 for landsmøtet. 
 Utarbeide forslag til budsjett og arbeidsplan for  
 kommende 2 års periode. 
 Utarbeide forslag til handlingsprogram for virksomhetens  
 neste 4 års periode, herunder Forbundet KYSTENs  
 hovedarbeidsområder. 
 Opprette/ nedlegge arbeidsgrupper og utvalg ved behov. 
 Utarbeide arbeidsbeskrivelse for sekretariatets arbeid. 
 Være representert i ulike utvalg ved behov. 
 Fremme forslag til valgkomité for landsmøtet. 
 
Paragraf 7– Sekretariatet 
Forbundet har sekretariat med ansvarlig generalsekretær  
og det personalet som landsstyret gjør vedtak om.  
Generalsekretæren deltar på landsmøter og i landsstyret  
med tale og forslagsrett.  
 
Paragraf 8 – Kystlagene 
Kystlagene arbeider med lokale og regionale oppgaver  
i samsvar med forbundets formålsparagraf. Hvert kystlag skal 
ha egne vedtekter i tråd med Forbundet KYSTENs mønster
vedtekter for lokallag, eget styre, og levere årsberetning og 
regnskap innen Forbundet KYSTENs gjeldende frister.  
 
Kystlag som ikke leverer årsberetning og regnskap innen  
1. mai påfølgende år, mister kontingenttilgangen inntil  
forholdene er brakt i orden. Dersom slik levering ikke har  
funnet sted innen utløpet av året bortfaller retten til slik tilgang 
for det foregående året. 
 
I spesielle tilfeller kan landsstyret vedta å utelate kystlag  
som ikke leverer årsberetning og regnskap som medlem  
av Forbundet KYSTEN.  
 
 
Paragraf 9 – Kontingent  
Landsmøtet fastsetter årskontingenten, som skal være gradert 
for hovedmedlem, ungdomsmedlem og familiemedlem. 
Landsmøtet fastsetter fordeling av kontingenten mellom sen
tralt og lokalt nivå. Kystlag kan ikke kreve inn lokal kontingent. 
 
Paragraf 10 – Tidsskriftet KYSTEN 
Tidsskriftet KYSTEN eies av Forbundet KYSTEN. Tidsskriftets 
innhold og profil redigeres i tråd med Forbundet KYSTENs 
formålsparagraf og prinsipprogram av en ansvarlig redaktør 
som er ansatt av forbundets landsstyre. Tidsskriftet skal både 
speile organisasjonens virksomhet og på fritt, redaksjonelt 
grunnlag presentere tema tilknyttet norsk kystkultur i fortid 
og samtid overfor medlemmer, offentlige myndigheter og 
allmennhet. Tidsskriftet KYSTEN skal redigeres i henhold til 
Fagpressens redaktørplakat og andre gjeldende presseetiske 
retningslinjer. 
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Paragraf 11 – Kurs- og studiearbeid 
Forbundet KYSTEN er medlem av Studieforbundet kultur  
og tradisjon. Studiearbeidet kan foregå i regi av Forbundet  
KYSTEN, kystlag eller av studieforbundet. Forbundet  
KYSTEN må til enhver tid følge de gjeldende regler om 
voksenopplæring fra Kunnskapsdepartementet. Forbundet 
KYSTEN har ansvaret for at dets medlemmer snarest mulig 
får informasjon om endringer i regler og lover for voksenopp
læring, arrangerer studietiltak i henhold til gjeldende regler og 
instrukser, sender inn rapporter og regnskap etter nærmere 
angitte frister.  
 
Landsstyret har ansvar for kurs og studiearbeidet i  Forbundet 
KYSTEN og tilsetter nødvendig kontorpersonell til dette  
arbeidet. 
 
Paragraf 12 – Suspensjon og eksklusjon 
Medlem som ved atferd eller på annen måte virker eller med
virker til å skade Forbundet KYSTENs omdømme og mål
setting, kan av landsstyret suspenderes for kortere eller lengre 
tid. Dette skal varsles i god tid og med angivelse av årsak 
til suspensjon. Suspensjonen kan ankes inn for landsmøtet. 
Landsmøtet kan, etter forslag fra landsstyret, ekskludere med
lemmer etter å ha vurdert alle forhold som kan ha betydning. 
 
Paragraf 13 – Andre bestemmelser 
Valgkomiteen skal etterstrebe kontinuitet slik at ikke hele 
landsstyret skiftes samtidig.  
 
Valgte representanter eller vararepresentanter til landsmøtet 
skal ha betalt kontingent til Forbundet KYSTEN på lands
møtetidspunktet. 
 
Organisasjonsmønsteret skal til enhver tid søkes tilpasset 
den situasjon en har med hensyn til medlemstall, geografiske 
og kommunikasjonsmessige forhold m.v. Medlemsgrupper  
i et distrikt som omfatter to eller flere kommuner kan organi
seres som et kystlag.  
 
Ingen kan, uten landsstyrets samtykke, utnytte forbundets 
navn, kontakter eller virksomhet forøvrig i kommersiell  
sammenheng. 
 
Paragraf 14 – Oppløsning 
Med 2/3 flertall i to på hverandre følgende år kan lands
møtet vedta å oppløse Forbundet KYSTEN. Blir oppløsningen 
vedtatt skal forbundets midler disponeres slik at forbundets 
formålsparagraf i størst mulig grad oppfylles.  
 
Paragraf 15 – Vedtektenes gyldighet  
Disse vedtektene er sist revidert av Landsmøtet 2019 
Vedtektene trer i kraft fra 5. april 2019


