Invitasjon til regionalt seminar for kystlagene i Nordland og Troms
Forbundet KYSTEN og Gisund kystlag inviterer til seminar og inspirasjonshelg på Gisund
kystlag sitt anlegg på Gibostad, Senja fra fredag 20. til søndag 22. september 2019.
På programmet står blant annet dette:
• Rekruttering av barn og unge; Hvordan får vi med flere barn og unge? Til denne programposten
presenterer vi også «Marmelpasset», tilbud til barn og unge med vekt på kystkultur og friluftsliv.
• Kystlagsarbeid. Vi deler noen tanker om effektivt styrearbeid og organisering i kystlagene basert
på mange års tett samarbeid med kystlagene i hele landet. Gisund kystlag vil også presentere sin
modell og sine gode erfaringer med lokalt samarbeid.
• Kurs i kystlaget: Hvordan arrangere kurs? Om tilskudd til kurs m.m.
• Hvordan søke støtte til kystlaget? Et minikurs i hvordan skrive søknader og hvor og hvordan finne
midler til kystlagets aktiviteter.
• Aktuelle saker: Hva jobber vi med sentralt – og hvorfor?
• Utveksling av erfaringer kystlagene i mellom. Til denne programposten, som vi skal bruke en del
tid på, ønsker vi innspill fra dere i forkant av seminaret: Blant annet vil vi utfordre dere på å
presentere ting dere er gode på og ting dere sliter med. Dette kommer vi tilbake til i
informasjonen vi sender dere i neste runde.
• Andre temaer og saker? Send oss gjerne forslag til andre temaer og saker dere ønsker vi skal ta
opp på seminaret.
• Gisund kystlag skal også ta med oss med på tur. Hvor kommer vi tilbake til senere.
Målgruppen for seminaret er tillitsvalgte og spesielt interesserte fra kystlagene i Nordland og Troms.
Fremfor alt ønsker vi at dette seminaret skal være til inspirasjon for den frivillige innsatsen dere gjør
for kystlaget og medlemmene deres. Derfor skal vi sette av rikelig med tid til sosialt samvær og
utveksling av erfaringer kystlagene i mellom. Vi oppfordrer hvert kystlag til delta med minst to
deltagere.
Seminaravgiften er kr. 850,-. som dekker seminaret og mat. Reiseutgifter og overnatting dekkes av
deltagerne.
Overnatting
Det er flere overnattingsmuligheter som blant annet Senjagården på Gibostad. Book gjerne allerede
nå gjennom Booking.com. Det vil også være mulig å bo i campingvogn og det er god plass for bobil.
Gisund kystlag arbeider i skrivende stund med overnattingsalternativer og vi vil sende dere mer
informasjon om dette senere.
Påmelding til Tore Friis-Olsen i Forbundet KYSTEN, enten ved e-post til tore@kysten.no eller ring tlf.
922 04 874 eller 22424282. Oppgi om du har booket overnatting eller dere ønsker annen overnatting
i regi av kystlaget. Betaling kr. 850,- til kontonummer: 7874 06 61085. Merk betalingen med navn og
«Gisund 2019». Påmelding og betaling innen 23. august.
Et detaljert program og mer informasjon vil følge senere. Om du ønsker informasjon og kontakt før
den tid, ring oss gjerne på telefonnumrene eller e-post adressen som nevnt ovenfor.
Oslo, 12. juni 2019
Med vennlig hilsen
Forbundet KYSTEN
Gisund kystlag

