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Til delegater og observatører 
 
Oslo 31. mars 2017 

Innkalling til landsmøte i Forbundet KYSTEN, 21. – 23. april 2017, Sandven Hotell, 

Norheimsund i Hordaland 
 
Landsstyret i Forbundet KYSTEN ønsker både delegater, observatører og gjester hjertelig velkommen 
til Sandven hotell og vårt landsmøte, fredag 21. – søndag 23. april 2017.  
 
Du er valgt til å representere ditt lokallag på Forbundet KYSTENs landsmøte. Denne sendingen 
inneholder program for helgen, endelig saksliste for landsmøtet og praktisk informasjon om reise og 
opphold. Husk å ta med sakspapirene til landsmøtet, da det ikke vil bli utlevert nye 
saksdokumenter. 
 
For de som reiser med fly fredag den 21. april 2017 er Flesland flyplass den nærmeste. Det vil bli satt 
opp buss som går fra blomsterpaviljongen ved Bergen rutebilstasjon kl. 14.15 til Flesland. Bussen har 
avgang Flesland kl. 15.00 til Norheimsund. Underveis stopper bussen i Arna for de som kommer med 
rutebåt nordfra eller med tog fra Bergen (tog mellom Arna og Bergen tar 10 minutter og går jevnlig).  
 
Programmet søndag 23. april har en varighet som betyr at dere kan bestille fly med avganger fra kl. 
16.00 fra Flesland. Det er satt opp buss fra Norheimsund kl. 13.00 som går til Flesland flyplass og 
videre til Bergen. 
 
Viktig!: Husk å bestille flyreiser tidlig slik at vi slipper store kostnader. Flybillettene blir dyrere jo 
lenger dere venter med å bestille. 
 
Observatører fra lokallag eller andre organisasjoner som ikke skal ha overnatting, deltar til selvkost 
eller betaler en dagspakke. Det vil bli sendt ut faktura i etterkant til observatørene for kost og losji. 
 
Spørsmål vedrørende landsmøtet stilles til sekretariatet. Kontaktperson før og under landsmøtet om 
praktiske saker er Tore Friis-Olsen på mobil 922 04 874 og Mona Vasskog Johansen, som nås på 
mobil: 468 08 722. 
 
Vi ønsker dere hjertelig velkommen til Forbundet KYSTENs landsmøte i Norheimsund. Vi ser fram til 
noen fine og konstruktive dager. 
 
 
Vennlig hilsen  
Forbundet KYSTEN 
 
 
 
Asgeir K. Svendsen (Sign.)      Per Hillesund 
Styreleder        Generalsekretær 
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Forbundet KYSTENs landsmøte 2017 
21. – 23. april, Sandven hotell 
 

Program 
Det settes opp buss fra Flesland til Norheimsund som går fra flyplassen kl. 1500. Da vil vi 
være fremme i god tid før møtestart. 
 
Fredag 21. april 
17.00 Innsjekking og registrering. 
17.30 Middag  
18.30 Åpning av landsmøtet v/ordfører Jostein Ljones og styreleder Asgeir K. Svendsen. 
Behandling av landsmøtesaker. 
21.00 Sosialt samvær. 
 
Lørdag 22. april 
08.00 Frokost 
09.00 Landsmøtesaker – Det er satt av 2,5 timer til behandling av saker.  
11.30 Lunsj 

Kampen for kulturminnene 
Det er stort frivillig engasjement for kulturminnene på kysten. Samlet forvalter kystlagene 
en bygningsmasse på mange tusen kvadratmeter. Dette er kulturminner som fyrstasjoner, 
sjøhus, naust, brygger, gamle handelssteder, verft, slipper og kaier. 
 
På seminaret ønsker vi å synliggjøre ulike sider ved dette enorme arbeidet. Hva vil det si å 
ta vare på en såpass stor andel av landets kulturminner? Hvordan jobber kystlagene? 
Hvilket forhold har kystlagene til andre instanser og miljøer og hvordan kan vi samarbeide 
fremover for å løse utfordringene vi står overfor? 
 
Lørdag 22. april 
12.15 Innledning og formålet med seminaret, ved Tore Friis-Olsen, seniorrådgiver i 
 Forbundet KYSTEN. 
12.30 Riksantikvarens tanker om helhetlige kulturmiljøfredninger på kysten, ved Jørn 

Holme, Riksantikvar 
13.00 Vi belyser fremtiden med glimt fra fortiden, ved Knut Baar, direktør Kystverkets 

etatsmuseum, Lindesnes fyr.  
13.30 Kystlagsundersøkelsen – hvordan ser «landskapet» ut i 2017?, ved Tuva Løkse, 

informasjonsrådgiver i Forbundet KYSTEN.  
14.00 Kaffe og frukt 
14.15 Naust og båt - glemte kulturmiljøer på kysten?, ved Arne Høyland, kulturformidler 
 m.m. fra Eikangervåg, Nordhordland. 
14.45 Et kystlags kamp for tilgang til havet!, ved Egil Eide, Kystlaget Trondhjem  
15.15 Et lite fiskerhus til besvær, Dag Holmer, Langesundsfjorden kystlag. 
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16.00 – 18.00 Hvordan kan kystkulturinstitusjonene og det frivillige spille hverandre gode? 
Vi setter fokus på samarbeid. Hardanger fartøyvernsenter og Forbundet KYSTEN. 
 
Omvisning og program på fartøyvernsenteret. Under vårt besøk her skal vi også besøke 
verkstedene der vi blir møtt av nøkkelpersoner i driften som vil gi oss en innføring i hvordan 
fartøyvernsenteret jobber med håndverkene: Småbåt, ved Peter Helland-Hansen, reip ved 
Ingunn Undrum og verftet/storbåt ved Geir Madsen. 
 
20.00 Festmiddag med underholdning og utdeling av Kystlagsprisen og Kystenprisen 

Søndag 23. april  
09.00 – 10.00 Frokost 
10.00 Utsjekking av rommene 
10.15 Status kulturminner på kysten i Nord-Norge, ved Per-Einar Eilertsen, 

bygningsvernleder, Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum.  
10.45 Kystlagenes rolle i den lokale vernepolitikken, ved Eli Ulriksen fra Loggen kystlag 
11.15 Diskusjon og oppsummering. 
12.00 Lunsj 
 
Seminarleder: Tore Friis-Olsen 
 
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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Dagsorden for landsmøtet 2017 
 

Landsmøtesak 1/17 
Godkjenning av innkalling og dagsorden – konstituering. 
 

Landsmøtesak 2/17 
Oppnevnelse av møteleder, møtesekretær, redaksjonsnemnd, tellekorps og to til å skrive 
under protokollen. 
 

Landsmøtesak 3/17 
Landsstyrets årsmelding for 2015 og 2016. 
 

Landsmøtesak 4/17 
Landsstyrets regnskap for 2015 og 2016. 
 

Landsmøtesak 5/17 
Innkomne forslag fra kystlagene 
 Det er ingen innkomne saker fra kystlagene. 
 

Landsmøtesak 6/17 
Forslag til vedtektsendringer. 
 

Landsmøtesak 7/17 
Forslag til endring av Prinsippdokument. 
 

Landsmøtesak 8/17 
Forslag til nytt handlingsprogram for 2017 - 2021. 
 

Landsmøtesak 9/17 
Forslag til budsjett for 2017 og 2018. 
 

Landsmøtesak 10/17 
Valg 
 

Avslutning 
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Forretningsorden Landsmøtet 2017  
 
Sammensetning og representasjonsrett: 

 Landsmøtet består av landsstyret og en representant fra hvert av kystlagene.  
 

Tale- og forslagsrett: 

 Landsstyret og de valgte representantene fra kystlagene har tale og forslagsrett 

 Generalsekretæren har tale- for forslagsrett. 

 Valgkomiteens leder har tale- og forslagsrett under behandling av valgkomiteens 
innstilling. 

 Landsstyret kan innby enkeltpersoner til landsmøtet. Etter vedtak i landsmøtet kan 
disse gis talerett.  

 

Stemmerett: 

 Landsstyret og de valgte representantene fra kystlagene har stemmerett på 
landsmøtet. Landsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmer som er til 
stede. 

 
Forretningsorden: 

1:  Ingen har rett til å få ordet mer enn 2 ganger i samme sak. Forslagsstiller og leder  

  likevel inntil 3 ganger. Taletiden begrenses til 10 minutter første gang og 5 minutter  

  andre gang. Møteleder kan foreslå begrenset taletid ved behov. 

  
Når møteleder fremsetter forslag til strek, skal nye talere gis anledning til å tegne seg 
til debatten før strek blir satt. 

 
 Til forretningsorden gis ordet bare 1 gang og høyst 1 minutt til hver sak. For øvrig kan 

det stilles forslag om ytterligere tidsbegrensinger og strek med de inntegnede talere. 
 
2: Alle taler og innlegg holdes fra bestemt plass i møtesalen.  
 
3:  Forslag skal innleveres skriftlig til møteleder og være undertegnede med 

vedkommende navn og representantnummer. Forslag kan ikke fremmes eller trekkes 
etter at strek er satt. 

 
 Forslag som ikke har tilknytning til den godkjente dagsorden kan ikke behandles. 
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4:  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, avgjøres 

valget ved loddtrekning. Stemmesedler ved valg skal inneholde det antall navn som 

tilsvarer antallet personer som skal velges. 

Møteleder kan henvise en sak til redaksjonskomiteen som skal samordne 

vedtaksforslagene og bistå med å formulere forslag. 

 
5:  I landsmøteprotokollen innføres forlagene, avstemmingen og de fattede 

beslutninger. 
  
6: Protokollen fra landsmøtet godkjennes av første ordinære landsstyremøte. 
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Landsmøtesak 1/17 
Godkjenning av innkalling og forretningsorden – konstituering  

I følge Forbundet KYSTENs vedtekter skal landsmøtet avholdes hvert annet år og innkalles av 
landsstyret med minst to måneders varsel. Forslag om vedtektsendringer skal sendes ut med 
innkallelsen. Øvrige saker skal sendes ut minst 14 dager før landsmøtet.  
 
Det heter videre at landsmøtet skal avholdes i april og det overholdes av landsmøtet i 2017. 
 
Forslag til landsmøtevedtak: 
Landsmøtet godkjenner innkallelsen til landsmøtet og Den foreslåtte forretningsorden 
godkjennes. 

 

Landsmøtesak 2/17 
Oppnevnelse av møteleder, møtesekretær, redaksjonsnemnd, tellekorps og to til å underskrive 

protokollen. 

I følge Forbundet KYSTENs vedtekter skal landsmøtet oppnevne møteleder, møtesekretær, 
redaksjonsnemnd, tellekorps og to representanter til å undertegne protokollen. 
 
Forslag til landsmøtevedtak: 
Egil Eide og Robijne Verstegen velges som møteledere.  
Landsmøtet  velger møtesekretærer.   
Tore Friis-Olsen og Mathilde Gabrielsen Vikane velges som tellekorps.  
Ved behov oppnevnes det en redaksjonskomite 
2 til å underskrive protokollen etter forslag fra salen. 
 

Landsmøtesak 3/17 
Landsstyrets årsmelding for 2015 og 2016. 

Landsstyret viser til vedlagt årsmelding for 2015 og årsmelding for 2016.  
 
Forslag til landsmøtevedtak: 
Landsmøtet godkjenner årsmeldingene for 2015 og 2016. 
 

Landsmøtesak 4/17 
Landsstyrets regnskap for 2015 og 2016. 

Årsmeldingene for 2015 og 16 inneholder regnskap og revisors beretning for de gjeldende 
årene. Det er disse regnskapene som legges til grunn for denne landsmøtesaken. 
 
Forslag til landsmøtevedtak: 
Landsmøtet godkjenner regnskapene for 2015 og 2016. 

 
Landsmøtesak 5/17 
Innkomne saker 

Det er ikke kommet inn noen saker. 
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Landsmøtesak 6/17 
 

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 7/17 
 

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 8/17 
 

Forslag til handlingsprogram for perioden 2017 - 2021 

Det blir lagt fram nytt handlingsprogram for perioden 2017 – 2019. Det bygger videre på 
handlingsprogram for perioden 2017 – 2019 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 2017 – 
2021. 
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Landsmøtesak 9/17 
 

Forslag til budsjett for 2017 og 2018 

Vedlagt ligger forslag til budsjett for 2017 og 2018. Grunnen til at det er budsjett for to år, er 
at organisasjonen har landsmøte hvert annet år og at landsstyret legger fram budsjett for de 
to årene for landsmøtet. 
 
Budsjettet for 2017 er regulert i forhold til de disposisjoner som LS har gjort. Det er et 
offensivt budsjett med et underskudd. Landsstyret mener at høy egenkapital gjør at det er 
forsvarlig å budsjettere med underskudd i 2017. 
 
Budsjettet for 2018 forventes å være i balanse og gå i null. Det budsjetteres med litt høyere 
inntekter da vi forventer at driftsstøtten vil bli noe høyere og at administrativ godtgjørelse 
for gjennomføring av prosjekter vil gi oss ekstra inntekter. 
 
Budsjettet for Tidsskriftet KYSTEN er innbakt i Forbundet KYSTENs budsjett. 
 
Forslag til landsmøtevedtak: 
Landsmøtet godkjenner budsjettet til Forbundet KYSTEN for 2017 og 2018. 
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 Budsjett for Forbundet KYSTEN  2017 og 2018 

     

 Buds. 2018 Buds. 2017 Regns. 2016 Regns. 2015 

Inntekter kr 10 550 000 kr 10 501 500 kr 10 325 940 kr 10 393 362 

Sum inntekter kr 10 550 000 kr 10 501 500 kr 10 325 940 kr 10 393 362 

     

Utgifter     

Varekostnader kr 1 040 000 kr 1 020 000 kr 966 550 kr 936 116 

Lønn og honorarer kr 4 500 000 kr 4 330 000 kr 3 897 212 kr 3 827 405 

Driftskostnader kr 5 060 000 kr 5 450 000 kr 5 885 992 kr 5 058 582 

Sum utgifter kr 10 600 000 kr 10 800 000 kr 10 749 754 kr 9 822 103 

     

Driftsresultat -kr 50 000 -kr 298 500 -kr 423 814 kr 571 259 

     

Finanskostnader     

Bankomkostninger    kr 409 

Ekstraord. kostnader     

8040 Renteinntekter kr 50 000 kr 50 000 kr 31 500 kr 49 018 

Ekstraordinære inntekter     

Netto finans kr 50 000 kr 50 000 kr 31 500 kr 48 609 

     

Resultat kr 0 -kr 248 500 -kr 392 314 kr 619 868 

8900 Overføringer     

     
Budsjettet for 2017 er regulert i forhold til de disposisjoner som landsstyret har gjort. Det er et offensivt budsjett 
som er laget med underskudd. Landsstyret mener at høy egenkapital gjør det forsvarlig å budsjettere med 
underskudd i 2017. Landsmøtet er en stor utgiftspost sammen med flere prosjekter som er prioritert i 2017. 
Miljøvernprisen for 2016 på kr. 400 000 blir brukt i 2017 og det medfører at inntekter og utgifter blir tilsvarende 
høyere. 
 
Budsjettet for 2018 forventes å være i balanse og gå i null. Det budsjetteres med samme nivå på inntekter, da vi 
forventer at driftsstøtten vil bli noe høyere og at administrativ godtgjørelse for gjennomføring av prosjekter vil gi 
oss ekstra inntekter. Utgiftene blir på samme nivå som i 2017, men landsdekkende seminar er endel rimeligere 
enn landsmøtet og vil føre til at budsjettet blir i balanse i 2018. 
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Inntekter Buds. 2018 Buds. 2017 Buds. 2016 Regn. 2016 Regns. 2015 

3001 Periodisert prosjektinntekt kr 200 000 kr 600 000 kr 200 000 kr 0 kr 0 

3010 Prosjektstøtte kr 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr 607 676 kr 434 367 

3100 Salgsartikler avgiftsfrie kr 150 000 kr 150 000 kr 150 000 kr 118 878 kr 105 624 

3120 Andre inntekter kr 100 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 89 648 kr 57 911 

3130 Momskompensasjon kr 1 200 000 kr 1 200 000 kr 1 200 000 kr 1 177 025 kr 1 295 302 

3200 Salgsinntekter Annonser kr 150 000 kr 150 000 kr 150 000 kr 181 842 kr 174 923 

3005 Administrativ godtgjørelse kr 100 000 kr 0 kr 0 kr 70 000 kr 0 

3210 Kontingentinntekter kr 3 200 000 kr 3 200 000 kr 3 200 000 kr 3 104 871 kr 3 112 506 

3220 Offentlig støtte kr 4 800 000 kr 4 501 500 kr 4 848 000 kr 4 848 000 kr 5 091 500 

3230 Egenandeler kr 150 000 kr 150 000 kr 150 000 kr 128 000 kr 121 250 

Sum inntekter kr 10 550 000 kr 10 501 500 kr 10 448 000 kr 10 325 940 kr 10 393 383 

            

Utgifter           

Varekostnader           

4010 Trykking av KYSTEN kr 330 000 kr 320 000 kr 320 000 kr 291 923 kr 265 542 

4070 Porto KYSTEN kr 460 000 kr 450 000 kr 450 000 kr 406 225 kr 391 841 

4080 Grafisk produksjon kr 180 000 kr 170 000 kr 170 000 kr 180 625 kr 197 576 

4090 Beholdningsendring varer kr 0 kr 0 kr 0 kr 61 799 -kr 5 635 

4300 Innkjøp av salgsartikler kr 70 000 kr 70 000 kr 70 000 kr 25 490 kr 86 231 

4360 Frakt, toll og spedisjon kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 489 kr 1 561 

Sum varekostnader kr 1 050 000 kr 1 020 000 kr 1 020 000 kr 966 551 kr 937 116 

            

Lønnskostnader           

5000 Lønn til ansatte kr 3 000 000 kr 2 800 000 kr 2 800 000 kr 2 634 773 kr 2 707 852 

5010 Skatt på feriepenger -kr 30 000 kr 0 kr 0 -kr 46 312 -kr 31 220 

5091 Feriepenger over 60 år kr 20 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 19 647 kr 10 663 

5100 Andre honorarer kr 0 kr 50 000 kr 50 000   kr 102 593 

5101 Honorar KYSTEN kr 150 000 kr 50 000 kr 20 000   kr 0 

5102 Honorar KYSTEN  kr 50 000 kr 100 000 kr 100 000   kr 94 000 

5190 Beregnet feriepenger kr 350 000 kr 350 000 kr 350 000 kr 338 830 kr 325 704 

5210 Fri telefon kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 13 176 kr 9 516 

5280 Andre fordeler arbeid   kr 0 kr 0 kr 2 635 kr 14 436 

5290 Motkonto for gruppe 52 -kr 20 000 -kr 20 000 -kr 20 000 -kr 15 811 -kr 23 952 

5295 Motkonto 5420 kr 0 kr 0 kr 0 kr 15 625 kr 0 

5330 Godtgjørelse styreleder kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 27 500 kr 31 818 

5400 Arbeidsgiveravgift kr 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr 483 782 kr 470 330 

5420 Pensjonsordning kr 450 000 kr 450 000 kr 450 000 kr 427 987 kr 402 059 

5421 Arb.g. ekstra kr 0 kr 0 kr 0 kr 2 700 kr 1 503 

5430 Innberetningspliktig 
gruppeliv kr 0 kr 0 kr 0   kr 0 

5800 Refusjon sykepenger -kr 20 000 -kr 10 000 -kr 10 000 -kr 10 790 -kr 293 557 

5900 Gaver til ansatte kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 3 469 kr 5 660 

Sum lønnskostnader kr 4 500 000 kr 4 330 000 kr 4 300 000 kr 3 897 211 kr 3 827 405 

            

Driftskostnader           

5101 Honorarer kr 0 kr 0 kr 0 kr 132 275   

5102 Honorar kr 0 kr 0 kr 0 kr 43 500   

6711 Honorar Kysten aga kr 0 kr 0 kr 0 -kr 10 301   
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Inntekter Buds. 2018 Buds. 2017 Buds. 2016 Regn. 2016 Regns. 2015 

6100 Transportkostnader kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 927 kr 13 548 

6300 Leie lokaler kr 350 000 kr 350 000 kr 350 000 kr 343 068 kr 360 076 

6340 Felleskostnader kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 72 549 kr 41 757 

6360 Renhold kr 20 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 22 013 kr 15 678 

6400 Leie maskiner, inventar 
m.v. kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 31 971 kr 30 867 

6540 Inventar/kontorutstyr kr 15 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 0 kr 12 000 

6620 Reparasjoner og 
vedlikehold kr 40 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 52 931 kr 35 328 

6700 Revisorhonorar kr 100 000 kr 100 000 kr 80 000 kr 107 250 kr 136 250 

6730 Annonseprovisjon kr 65 000 kr 70 000 kr 66 000 kr 54 589 kr 54 286 

6800 Kontorrekvisita kr 70 000 kr 70 000 kr 70 000 kr 59 824 kr 42 236 

6801 Administrative kostnader 
prosj kr 0 kr 0 kr 0 kr 70 000   

6802 Båt og bil leie kr 0 kr 0 kr 0 kr 4 500   

6810 Data/EDB kostnad kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 11 947 kr 19 392 

6820 Trykksaker kr 50 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 21 990 kr 56 940 

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker 
mv. kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 16 036 kr 15 994 

6860 Møter, kurs, oppdatering 
mv. kr 10 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 7 469 kr 3 201 

6870 Bevertning kr 5 000 kr 0 kr 0 kr 2 536 kr 8 429 

6900 Telefon kr 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 80 278 kr 53 974 

6901 Internett kr 90 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 75 645 kr 103 124 

6903 Medieovervåking kr 15 000 kr 15 000 kr 25 000 kr 4 500 kr 21 011 

6940 Porto kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 89 212 kr 99 259 

7009 Momsrefusjon til kystlagene kr 800 000 kr 750 000 kr 750 000 kr 778 010 kr 852 569 

7010 Oppstartstøtte kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 5 000 kr 0 

7011 Medlemssystem kr 150 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 157 067 kr 147 448 

7015 Kontingenttilbakeføring kr 1 300 000 kr 1 200 000 kr 1 200 000 kr 1 293 065 kr 1 246 355 

7100 Bilgodtgjørelse kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 25 621 kr 25 319 

7140 Reisekostnader kr 120 000 kr 150 000 kr 200 000 kr 103 216 kr 111 448 

7150 Diettkostn. oppg. pliktige kr 25 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 29 483 kr 21 536 

7220 kystled båt kr 120 000 kr 130 000 kr 150 000 kr 120 000 kr 28 661 

7222 Ungdomstur med seilbåt kr 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 0 kr 0 

7224 Stimuleringsmidler til 
kystlagene kr 0 kr 0 kr 0 kr 85 000 kr 170 000 

7233 Kystled drift kr 0 kr 0 kr 115 000 kr 44 840 kr 0 

7252 Råseilseminar kr 20 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 73 456 kr 26 839 

7253 Internasjonalt arbeid kr 25 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 54 244 kr 3 830 

7254 UNESCO klink kr 80 000 kr 0 kr 0 kr 63 063 kr 0 

7255 Velkommen om bord kr 0 kr 100 000 kr 0 kr 0 kr 0 

7256 Styreportal kr 30 000 kr 30 000 kr 0 kr 0 kr 0 

7257 Lær i leia kr 0 kr 200 000 kr 0 kr 0 kr 0 

7258 Nordisk samarbeid kr 50 000 kr 50 000 kr 200 000 kr 404 738 kr 40 527 

7259 Båtbygging og bruk kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 109 840 kr 32 688 

7261 Kystkulturminner og 
friluftsliv kr 100 000 kr 100 000 kr 0 kr 83 789 kr 0 

7266 Nye nettsider kr 0 kr 0 kr 150 000 kr 189 596 kr 0 

7320 Reklamekostnader kr 75 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 48 876 kr 106 866 
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Inntekter Buds. 2018 Buds. 2017 Buds. 2016 Regn. 2016 Regns. 2015 

7340 Landsstevnet kr 50 000 kr 50 000 kr 0 kr 0 kr 78 750 

7360 Reise/møteutgifter kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 8 816 

7370 Film (snutter) kr 0 kr 100 000 kr 30 000 kr 30 857 kr 50 000 

7410 Kontingenter kr 75 000 kr 70 000 kr 70 000 kr 81 626 kr 59 866 

7430 Gaver kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 99 244 kr 69 640 

7500 Forsikringspremie kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 10 938 kr 10 622 

7700 Styremøter  kr 200 000 kr 200 000 kr 180 000 kr 221 735 kr 211 085 

7710 Landsmøte kr 0 kr 400 000 kr 0 kr 0 kr 440 746 

7720 Kystlagsseminar kr 250 000 kr 0 kr 400 000 kr 219 160 kr 0 

7733 Fagrådråd kr 25 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 24 229 kr 15 713 

7750 Seminarer/stevner kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 168 944 kr 168 246 

7753 Prosjekt roknappen kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 3 603 

7770 Bank og kortgebyr kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 27 829 kr 34 604 

7798 Andre driftskostnader kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 19 876 kr 11 625 

7839 Avsatt til tap på fordringer kr 0 kr 0 kr 0 kr 10 113 -kr 20 216 

7950 Diverse kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 28 216 -kr 21 954 

7960 Differanser tidligere år   kr 0 kr 0 -kr 40 388 kr 0 

Sum driftskostnader kr 5 060 000 kr 5 450 000 kr 5 351 000 kr 5 885 992 kr 5 058 582 
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Landsmøtesak 10/17 
 

Valg 
 
Valgkomiteens forslag til nytt landsstyre for kommende periode: 
 
Leder: 

Asgeir K. Svendsen   Nærsnes kystlag  Gjenvalg 
Nestleder: 
 Tove Aurdal Hjellnes   Bjørkedal kystlag  Gjenvalg 
Landsstyremedlemmer: 

Ingunn Vardøy   Hope trebåtlag  Gjenvalg 
Torill M. Domaas   Indre Sogn kystlag  Gjenvalg 
Jon Kåre Olsen   Alstahaug kystlag  Gjenvalg 
Robjine Verstegen   Rygja kystlag   Gjenvalg 
Bjørn Navjord    Gokstad kystlag  Ny i vervet 
 

Varamedlemmer til landsstyret: 
1. Marit Mørtsell   Gratangen kystlag  Nyvalg 
2. Hege Th. Syvertsen  Bragdøya kystlag  Gjenvalg 
3. Anita Johannesen   direktemedlem  Gjenvalg 

 
Styrets sammensetning i vedtektene: 

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 vedtaksført når minst 4 medlemmer er til stede, 
deriblant forbundets leder eller nestleder.  

 
Landsstyret foreslår valgkomiteen. De foreslåtte er: 

1. Svein Ove Ask   Hornelen kystlag  Gjenvalg 
2. Erika Søfting    Kystlaget Salta  Gjenvalg 
3. Per Kristian Vindi    Blindleia kystlag  Gjenvalg 

Vara til valgkomiteen foreslås Emil Skjærvik, Jøa kystlag  Ny i vervet. 

Valg av revisor: 
Landsstyret foreslår at revisjonskontoret Revisjon 1 nor AS ved Trond Syversen blir valgt til 

Forbundet KYSTENs revisor.  
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Vedlegg: 
 Forbundet KYSTENs vedtekter 
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Forbundet KYSTENs Vedtekter  
 

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 forståelse 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 hovedmedlem 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.  

 

Medlemsbladet sendes til alle hovedmedlemmer og ungdomsmedlemmer. 

 

Paragraf 4 - Organisasjon 

Forbundet KYSTEN er sammensatt av kystlag og tilsluttede foreninger og stiftelser.  

 

Sentralt er forbundet organisert med Landsmøte, Landsstyre, og Sekretariat. 

 

3 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.  

 

Paragraf 5 – Landsmøtet 

Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Ordinært landsmøte avholdes hvert annet år og 

innkalles av landsstyret med minst to måneders varsel. Landsmøtet avholdes innen utgangen av april 

måned. 
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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 landsmøte. 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. Komiteens leder har tale- og forslagsrett 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 dagsorden 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: 

1. Forbundets leder. 

2. Forbundets nestleder. 

3. 5 landsstyremedlemmer  

4 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge 

5. 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 årsmøte byttes ut hhv. ett og to medlemmer. 

 

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. 
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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, avgjøres 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 

ordinære 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 formålstjenelig. 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 vedtaksført 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 innefor gitte rammer 

bestemme tid og sted for landsmøtet og innkalle til landsmøte innen fastsatte frister 

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 retningslinjer 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, eget styre, og levere årsberetning og regnskap innen de frister 

forbundet setter.  
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Kystlag som ikke leverer årsberetning og regnskap innen 1. mai påfølgende år kan, etter vedtak i 

landsstyret, miste kontingenttilgangen inntil forholdene er brakt i orden.  

 

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 sentralt og lokalt nivå. Kystlag kan ikke kreve 

inn lokal kontingent. 
 

Paragraf 10 - Tidsskriftet KYSTEN 

Tidsskriftet KYSTEN utgis av Forbundet KYSTEN og er forbundets offisielle organ. Tidsskriftets 

virksomhet ledes av en ansvarlig redaktør som ansettes av landsstyret. Til grunn for redaksjonens 

virksomhet legges forbundets formålsparagraf, avtale mellom Norske Avisers Landsforbund og Norsk 

redaktørforening og gjeldende lovbestemmelser og praksis for produksjon av trykt skrift. Ansvarlig 

redaktør møter på landsmøtet. 

 

Paragraf 11 - Kurs- og studiearbeid 

Forbundet KYSTEN er medlem av studieforbundet Folkekulturforbundet. Studiearbeidet kan foregå i 

regi av Forbundet KYSTEN, kystlag eller av Folkekulturforbundet. 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 

voksenopplæring, 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 ansetter nødvendig 

konsulent- og kontorhjelp til dette arbeidet. 

 

Paragraf 12 - Suspensjon og eksklusjon 

Medlem som ved atferd eller på annen måte virker eller medvirker til å skade Forbundet KYSTENs 

omdømme og målsetting, 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 medlemmer 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 landsmøtetidspunktet. 

 

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 organiseres som et kystlag.  

 

Ingen kan, uten landsstyrets samtykke, utnytte forbundets navn, kontakter eller virksomhet forøvrig i 

kommersiell sammenheng. 
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Paragraf 14 – Oppløsning 

Med 2/3 flertall i to på hverandre følgende år kan landsmøtet 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 2015 

Vedtektene trer i kraft fra 11. april 2015 


