
Statutter for Forbundet KYSTENs råseilseminar 

1)  Arrangører av Forbundet KYSTENs råseilseminar underkaster seg statuttene 
gjennom å holde seminaret.  

2)  Forbundet KYSTENs råseilseminar skal fungere som dugnadsforskning hvor 
deltagerne hjelper til med å besvare arrangørens problemstillinger - knyttet til lokale 
råseilstradisjoner.  

3)  Metoden består i å undersøke kilder og å prøve ut teorier og tolkninger på 
praktisk vis. Det er på ingen måte meningen å få presentert ferdigtygde løsninger, 
men snarere å legge fram et kildemateriale og teorier som seminaret kan teste ut og 
gruble over. Foredrag og presentasjoner av generell karakter er bannlyst. Det skal 
presenteres kilder og tolkninger av disse. Har man ingen problemstillinger eller tema 
en lurer på er det heller ikke bruk for noen dugnad. Fokuser på få tema av gangen.  

4)  Det skal gjennomføres en sikkerhetsdialog gjennom å blande praksis og 
diskusjon i løpet av seminaret.  

5)  Diskusjon om hvor seminaret skal arrangeres neste år foregår i plenum, under 
oppsummeringen av seminaret. Hvis det ikke oppnås allmenn enighet skal 
representanter fra tidligere arrangører avgjøre saken. Det kan kun avgjøres for 1. år 
av gangen.  

6)  Seminaret skal betegnes som ”Forbundet KYSTENs råseilseminar; [Sted]-[år]” i 
alle utsendelser og all omtale.  

7)  Et lokalt kystlag (eller en tilsvarende frivillig aktør) og et lokalt museum e.l. skal 
samarbeide om å arrangere seminaret.  

8)  Seminaret skal normalt avholdes i midten av september, og skal ikke kollidere 
med skolens høstferie.  

9)  Informasjon om neste seminar skal legges ut på www.kysten.no og 
www.råsegl.no i god tid. Her legges også statuttene og omtaler av tidligere seminarer 
og rapporter.  

10) Seminaret gjennomføres som dugnadsforskning. Det innebærer at deltagerne 
stiller gratis, og at arrangøren tilbyr et opplegg til selvkost, uten at det regnes 
lønninger på forberedelser. Kursledere og foredragsholdere, samt de som stiller med 
båter kan få honorar / reise dekket. Kursavgift, overnatting og mat skal være enkel og 
rimelig. Det oppfordres til å arrangere seminaret gjennom Studieforbundet kultur og 
tradisjon da dette gir noen inntekter og synliggjør aktiviteten.  

 


