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Forbundet KYSTEN 

Kystenbrevet 
Til sirkulasjon blant de tillitsvalgte i kystlagene i Forbundet KYSTEN oktober 2021 
 

Medlemslister 
www.minsidekysten.no er tilgjengelig for 
kystlagene. Der kan dere melde inn nye 
medlemmer, ta ut medlemsliste, liste over de 
som har betalt og adresseetiketter. Dere kan 
også rette opp adresser og sende ut e-post til 
medlemmene. 

Leder av kystlaget må kontakte Mona for å få 
brukernavn og passord da dere må ha det for 
å komme i gang. Hun kan også hjelpe nye 
brukere i gang med å bruke systemet. 

Kontingenttilbakeføring 
vil bli sendt ut iløpet av uke 44 for perioden 
juli - september. Vi minner om at det bare vil 
bli gitt kontingent-tilbakeføring til de 
kystlagene som vi har mottatt årsmelding for 
2019/20 fra.  

På grunn av Corona epidemien er det ikke alle 
som har gjennomført årsmøter eller sendt inn 
årsmelding til oss. Vi har forståelse for det, 
men oppfordrer dere til å sende inn 
årsmelding til oss selv om dere ikke har fått 
den godkjent av årsmøtet. 

Landsstevner framover 
Landsstyret har vedtatt hvem som skal 
arrangere landsstevnene de tre neste årene, 
slik at det ikke vil bli en utlysning etter 
arrangør for 2024. Det betyr at det først vil bli 
mulighet for å søke om landsstevnet i 2025 til 
neste år. Landsstyret ønsker likevel at hvis det 
er noen kystlag som går med et ønske om å 
arrangere landsstevne, om å ta kontakt og 
komme i dialog med oss. 

Landsstevnet i 2022 vil bli arrangert på 
Bragdøya utenfor Kristiansand 22. – 24. juli 
2022. 

 

 

 
Fisketur med makrell på kroken. Bilde: Kystlaget Øster 
Riisøer 

Det vil komme nærmere informasjon etter 
hvert. 

Jeløy kystlag inviterer til landsstevne i Moss 
sommeren 2023, og i 2024 er det Kystlaget 
Salta som inviterer oss til Bodø. 

Stimuleringsordning for 

frivilligheten 
Frivillige organisasjoner kan søke støtte om 
merkostnader og tapte inntekter i 
forbindelse med arrangementer og 
aktiviteter i tidsrommet 1. januar – til 31. 
oktober 2021. Søknadsfrist 15. november  til 
Lotteri- og stiftelsestilsynet. Les mer om 
ordningen hos Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

http://www.minsidekysten.no/
https://lottstift.no/for-frivilligheten/tilskudd-i-forbindelse-med-arrangement-eller-aktiviteter/
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Side 2 
Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo, Telefon: 22 42 42 82, Internett: www.kysten.no 
E-postadresser: Kontoret: forbundet@kysten.no, Per Hillesund; per@kysten.no, Tore Friis-Olsen: tore@kysten.no, 
Mona Vasskog Johansen: mona@kysten.no, Johanne Engelund Tjøsvold; johanne@kysten.no, Kari Brenna Rian; 
kari@kysten.no, Bente Foldvik: tidsskriftet@kysten.no. 

Velkommen til landsdekkende 
seminar 22. - 24. april 2022 
Det er snart tid for å sette av Forbundet 
KYSTENs landsdekkende seminar i 
kalenderen. Det vil foregå på Westland hotel, 
Lindås utenfor Bergen og er lagt til helgen 22. 
- 24. april 2022 og vi håper på stor deltakelse.  

Temaet vil være «Naust og sjøhus» og 
nærmere informasjon om innhold og 
påmelding vil komme.  

Det legges opp til et spennende program der 
vi ser på noen av de naustprosjektene som 
allerede er satt i gang. Vi vil også se på 
hvordan man skal arbeide i samarbeid med 
det offentlige for å finne løsninger for å ta 
vare på de utsatte naustene og sjøhusene. Et 
samspill mellom det offentlige og 
frivilligheten er viktig for å få dette til. 

Fradragsberettigede gaver 
Givere som ønsker å gi pengegaver til et 
kystlag, kan nå få fradrag i inntekt for gaver 
gitt til disse formål. Fradrag kan kun kreves 
for gaver gitt til kystlaget dersom gaven utgjør 
minst kr. 500. Videre gis det maksimalt 
fradrag etter denne bestemmelsen med kr. 50 
000 årlig. Har skatteyteren gitt et for stort 
beløp ett år, kan ikke det overskytende kreves 
fradratt et senere år. 

For dem som ønsker å gi en gave til kystlaget, 
må giroen merkes Fradragsberettiget gave til 
kystlaget, samt givers navn og fødsels-
nummer slik at vi kan sende tilbake en 
bekreftelse på gaven. Beløpet settes inn på 
kystlagets konto. 

Ddet er gjennom Forbundet KYSTEN sentralt 
at pengegavene blir registrert, så dere må 
sende inn liste over dem som har gitt dere 
gaver til sekretariatet, med givers navn og 
fødselsnummer, samt beløpet som er betalt 
inn. Det sendes inn til 31.12. hvert år.  

Ny runde med midler til nytt liv i 

naust og sjøhus i 2022 

Det vil snart komme ny utlysning om støtte til 

restaurering/istandsetting av naust og sjøhus. 

Det kan være lurt av dere som har prosjekter 

som dere ønsker å søke støtte til i 2022, å se 

på kriteriene som ble laget til 1. utlysning i 

2021. Kriteriene vil være tilnærmet like og 

man kan se til dem for å forberede seg til 

neste runde. https://kysten.no/utlysning-1-

runde-nytt-liv-i-naust-og-sj%C3%B8hus 

Utlysning av 2. runde i 2022 for midlene til 

«nytt liv i naust og sjøhus», vil bli sendt ut til 

alle kystlagene når utlysningen foreligger. Det 

vil også bli opplyst om utlysningen på være 

nettsider www.kysten.no 

Arranger kurs!  
Nå er tiden inne for å arrangere kurs! Vårt 

studieforbund har økt støtten til kurs, nå er satsen 

på kr. 125 per time. Kystlagene har svært gode 

muligheter for å kunne tilby kurs: De har 

kunnskap, båter og anlegg. Les mer på nettsiden 

til vårt studieforbund: kulturogtradisjon.no. 

Behøver du mer informasjon eller trenger hjelp? 

Kontakt Tore Friis-Olsen i forbundssekretariatet 

(e-post: tore@kysten.no, tlf. 922 04 874) eller ta 

kontakt med Studieforbundet kultur og tradisjon. 

 

Vennlig hilsen 
Forbundet KYSTEN 

 
 
 
 

Per Hillesund 
Generalsekretær  
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