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Oslo, 7. februar 2019 

 

Til Forbundet KYSTENs lokallag 

 

Innkalling til landsmøte i Forbundet KYSTEN, 5. - 7. april 2019 
 

Med henvisning til Forbundet KYSTENs vedtekter, paragraf 5 innkalles det med dette til 

ordinært landsmøte 2019. Landsmøtet finner sted på Victoria hotel i Stavanger.  

 

Landsmøtet starter med innsjekk og registrering fredag 5. april kl 17.00. og avsluttes med 

hjemreise søndag 7. april kl. 1300.  

 

Foreløpig saksliste: 

 Åpning og konstituering 

 Landsstyrets årsmelding og regnskap for 2017 og 2018 

 Innkomne forslag  

 Handlingsprogram for perioden 2019– 2023 

 Budsjett for 2019 og 2020 

 Valg  

 Avslutning 

 

Landsstyrets forslag til reviderte vedtekter, prinsippdokument og handlingsprogram ligger ved 

denne innkallingen. 

 

Kystlagenes frist for å fremme saker på landsmøtet er ut fra vedtektene en måned før, d.v.s. 

innen 8. mars 2019. Endelig dagsorden for landsmøtet med komplette sett med sakspapirer vil 

bli sendt til delegatene innen 20. mars 2019. 

 

Delegater 

Hvert kystlag av Forbundet KYSTEN kan stille med en delegat hver på landsmøtet i 

organisasjonen. Det er en egenandel på kr. 3.200,- og alle utgifter utover det blir dekket av 

Forbundet KYSTEN, dvs. at landsmøtedeltakerne får helpensjon.Vi håper at alle kystlagene 

benytter seg av muligheten til å sende en delegat til landsmøtet, slik at vi får et bredt 

sammensatt landsmøte.  

 

Det er mulig å sende observatører til landsmøtet også, men observatørene må betale både 

opphold og reise selv. Egenandelen for full pensjon og overnatting for observatører er kr. 

3.500,-.  

 

Navnene på delegater og observatører må være hos sekretariatet senest 20. mars 2019. 

 

Miniseminar i forbindelse med landsmøtet 

Lørdag 8. april blir det et miniseminar. Tema for årets seminar er «Glede»  
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Praktiske opplysninger 

Som vanlig blir det landsmøtemiddag på lørdagskvelden, men påfølgende sosialt samvær og 

utdeling av Kystenprisen og Kystlagsprisen. 

 

Link til elektronisk påmelding 

Vi foretrekker at dere melder dere på ved å følge linken over, men det ligger også ved eget 

påmeldingsskjema som dere kan fylle ut og returnere til sekretariatet.  Delegatene og 

observatørene blir plassert på enkeltrom. De som ønsker å bo sammen på dobbeltrom må si 

fra om det og de vil få en avkortning med kr. 500,- pr. person. 

 

Flere opplysninger om reise og opphold, endelig saksliste, program for miniseninaret, 

kulturtilbud m.m. vil bli sendt direkte til delegatene innen 22. mars 2019. Men her følger 

viktig informasjon om reisen til og fra Stavanger:  

 

For de som reiser med fly fredag den 5. april 2019 er Sola flyplass den nærmeste.  

Programmet søndag 7. april har en varighet som betyr at dere kan bestille fly med avganger fra 

kl. 15.00 fra Sola. Det er satt opp buss fra Stavanger kl. 13 00 som går til Sola flyplass. 

 

Viktig!: Husk å bestille flyreiser tidlig slik at vi slipper store kostnader. Flybillettene blir 

dyrere jo lenger dere venter med å bestille. 

 

Spørsmål, navn og adresse på valgte delegater og eventuelle saker som skal fremmes på 

landsmøtet bes sendt til sekretariatet: 

Forbundet KYSTEN 

Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo.  

Tlf.: 22 42 42 82.  

E-post: forbundet@kysten.no 

Internett: www.kysten.no 

 

 

Vennlig hilsen 

Forbundet KYSTEN 

 

 

 

Asgeir K. Svendsen        Per Hillesund 

Styreleder         generalsekretær 

https://fs12.formsite.com/HeidiKysten/lqhuvpt9l7/index.html?1549619762438
mailto:forbundet@kysten.no
http://www.kysten.no/
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Landsmøteprogram 

Fredag 5. april 2019 

Vi legger opp til at det settes opp buss fra Sola som går fra flyplassen kl. 1600. Da vil vi være fremme 

i god tid før åpningen begynner. 

 

17.00 Innsjekking og registrering 

17.30 Middag 

18.30 Åpning av landsmøtet v/ ordfører i    og styreleder Asgeir K. Svendsen.  

Behandling av landsmøtesaker. 

21.00 Sosialt samvær. 

Lørdag 6. april 2019 

08.00 Frokost 

09.00 Landsmøtesaker – Det er satt av 2 timer til behandling av saker. 

12.00  Lunsj      

Seminar:  

Det vil komme nærmere program for seminaret under landmøtet, men med «Glede» som 

hovedstikkord vil programmet ha mange gode vinklinger: Gleden ved å gjøre noe meningsfullt, 

gleden ved å få til noe sammen, gleden ved å lære noe nytt, gleden ved å skifte ut dressen med 

kjeledressen og gjøre noe praktisk, hvordan dele gleden med fler (rekruttering), osv osv. 

 

18.00 Avslutter dagen 

 

20.00 40 år jubileumsfestmiddag med underholdning og utdeling av Kystlagsprisen og 

Kystenprisen. 

Søndag 7. april 2019 

09.00 – 10.00 Frokost 

10.00 Utsjekking av rommene 

 

10.30 Utflukt til med buss til Gamle Hå prestegård og Obrestad fyr og gamle havn. 

 

12.00 Lunsj 

 

Bussen går fra hotellet kl. 13 00 slik at vi kan være på Sola flyplass utenfor Stavanger slik at vi rekker 

fly fra kl. 15 00 og utover. 

 

Med forbehold om endringer i programmet. Det gjelder spesielt på lørdag, da seminaret kan bli flyttet 

noe ut i tid hvis landsmøtet trenger lenger tid til å behandle landsmøtesaker. 
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Påmeldingsskjema til landsmøtet 2019 i Forbundet KYSTEN 
 

Fylles ut og returneres senest innen fredag 20. mars 2019 til: 

 

Forbundet KYSTEN 

Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo 

E-post: tore@kysten.no 

 

Delegat på landsmøtet: 

 

Navn:_______________________________ Adresse:________________________________ 

 

Kystlag:________________________________  

 

Tlf. Privat:____________________________Tlf. arbeid:_____________________________ 

 

_____Jeg ønsker dobbeltrom og betaler kr. 500,- mindre for det. 

 

 

Observatør på landsmøtet: 

 

Navn:_______________________________ Adresse:________________________________ 

 

Kystlag:________________________________   

 

Tlf. Privat:____________________________Tlf. arbeid:_____________________________ 

 

_____Jeg ønsker dobbeltrom og betaler kr. 500,- mindre for det. 

 

Måltider: Oppgi om du har spesielle behov (allergi, glutenfri kost e.a.): __________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Egenandelen for delegater er kr. 3.200,- og skal betales samtidig med påmeldingen til 

bankkontonr. 7874 06 61085. De som ikke har betalt påmeldingsavgiften innen tiden, blir 

strøket fra deltakerlisten.  

 

Observatører betaler inn kr. 3.500,- (+ eventuelt enkeltromstillegg) ved påmelding til samme 

konto som nevnt ovenfor. 

 

NB! Husk å oppgi navn på person som betalingen gjelder på giroen! 
 

 

Dato: _________________________ Underskrift:___________________________________ 
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Foreløpig saksliste for landsmøtet 2019 
 

Landsmøtesak 1/19 
Godkjenning av innkalling og dagsorden – konstituering. 
 

Landsmøtesak 2/19 
Oppnevnelse av møteleder, møtesekretær, redaksjonsnemnd, tellekorps og to til å skrive 
under protokollen. 
 

Landsmøtesak 3/19 
Landsstyrets årsmelding for 2017 og 2018. 
 

Landsmøtesak 4/19 
Landsstyrets regnskap for 2017 og 2018. 
 

Landsmøtesak 5/19 
Innkomne forslag fra kystlagene 
 

Landsmøtesak 6/19 
Forslag til vedtektsendringer. 
 

Landsmøtesak 7/19 
Forslag til endring av Prinsippdokument. 
 

Landsmøtesak 8/19 
Forslag til nytt handlingsprogram for 2019 - 2023. 
 

Landsmøtesak 9/19 
Forslag til budsjett for 2019 og 2020. 
 

Landsmøtesak 10/19 
Valg 
 

Avslutning 
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Landsmøtesak 6/19 
 

Forslag til vedtektsendringer. 

Landsstyret legger fram et forslag til endring av Forbundet KYSTENs vedtekter. Det er ingen 
dramatiske endringer av vedtektene, men mer en språklig oppstramming og justering slik at 
vedtektene stemmer overens med de vedtak som er fattet av landsmøtet og 
organisasjonen. 
 
Forslag til forbedringer og nye formuleringer er farget rødt, mens det som skal strykes, har 
en rød strek over. 
 
Forslag til landsmøtevedtak: 
Landsmøtet vedtar forslag til endringer av Forbundet KYSTENs vedtekter som er framlagt. 
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Landsmøtesak 7/19 
 

Forslag til endring av Prinsippdokumentet 

Landsstyret legger fram et forslag til endring av Forbundet KYSTENs prinsippdokument. Det 
er ingen dramatiske endringer av dokumentet, men mer en språklig oppstramming og 
justering slik at prinsippdokumentet stemmer overens med de vedtak som er fattet av 
landsmøtet om organisasjonen 
 
Forslag til forbedringer og nye formuleringer er farget rødt, mens det som skal strykes, har 
en rød strek over. 
 
Forslag til landsmøtevedtak: 
Landsmøtet vedtar forslag til endringer av Forbundet KYSTENs prinsippdokument som er framlagt. 
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Landsmøtesak 8/19 
 

Forslag til handlingsprogram for perioden 2019 - 2023 

Det blir lagt fram nytt handlingsprogram for perioden 2019 – 2023. Det bygger videre på 
handlingsprogram for perioden 2017 – 2021 men har to nye punkter under «Kunnskap og 
kompetanse». Forbundet KYSTEN har et stort fokus på bygging og bruk av trebåter og 
landsstyret mener at det av den grunn bør stå i handlingsprogrammet. 
 
Handlingsprogrammet inngår som ett av organisasjonens styringsdokumenter og bygger på 
prinsippdokumentet og vedtektene til Forbundet KYSTEN, som ligger som vedlegg til 
landsmøtepapirene.  
 
Forslag til landsmøtevedtak: 

Landsmøtet vedtar forslag til Forbundet KYSTENs handlingsprogram for perioden 2019 – 
2023. 
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