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Markering av aktiviteter ved Fosenkaia 

I samarbeid med andre aktører på Fosenkaia, markere Kystlagets aktiviteter. Det er viktig at 
Kystlaget viser seg fram og gjør seg synlig i større grad ifm broplanen fra Ravnkloa til 
Fosenkaia. 
 
Kafédriften 

Kystlaget og kafedriften skal bidra til å fremme Fosenkaia som Trondheims kystkultursenter. 
Kafe Skuret AS skal stå for kafedriften fom lørdag 12. april – lørdag 21. september, og arbeide 
for at miljøet er hyggelig for medlemmer og publikum. 
 
Medlemsmøter og kulturinnslag 

Medlemsmøter med foredrag, underholdning og hyggelig samvær utover de aktivitetene 
gruppene i Kystlaget normalt utfører, vil bli arrangert. Det er et mål å fortsette med 
medlemsmøter med foredrag (fortrinnsvis to på våren og to på høsten) og i samarbeid med Mat 
& Festivitasgruppa få til tradisjonell skreiaften, julebord og andre festmatsarrangementer.  
Torsdager skal fortsatt være  møtedag for medlemmer i laget. I år skal vi også arrangere en 
jubileumsfest da Kystlaget Trondhjem fyller 25 år i år. På dagen 8. mars skal vi ha en dag med 
seminar på Nova Hotel med avslutning på Gulskuret med festmiddag på kvelden. Spesielt 
inviterte gjester vil delta.  
 
Styrke kystlaget 

Målsetning om at laget skal øke medlemsoppslutningen gjennom aktiv verving og utadrettet 
profilering av Kystlaget. Arbeide med å få med flere ungdommer, spesifikt med tettere 
samarbeid med 4H. Jobbe videre med holdningskampanjen for bedre miljø. 
Kystlaget ønsker å styrke lagets studievirksomhet. Dette også som et virkemiddel for 
medlemsrekruttering. 
Arbeide for å utvide sjøarealet som disponeres av kystlaget samt arbeide for bedre kaiforhold. 
 
Arbeid for kystkultur og uttadrettet virke 

Styrke arbeidet med kystkulturtradisjoner med særlig tilknytning til Trondheim. Jobbe mer med 
profilering av Fosenkaia  – Kystlaget – Kafe Skuret for å markere oss mer i det offentlige rom. 
Fortsette å ta vare på lagets restaureringsprosjekt M/F Stoksundferja. 
Videreføre fløtmannsdriften og fortsette å arrangere Fløtmannsdag, i år vil vi prøve noe nytt å 
legge denne til Kystens Dag i samarbeid med flere aktører bl.a. Sjøfartsmuseet, Trondheim 
Kommune, Naturvernforbundet m.fl. 
 
Sette ned ei arbeidsgruppe for å jobbe målrettet mot offentlige instanser for å sikre vår framtid 
på Fosenkaia.  Fortsette å jobbe aktivt mot planene for gangbro mellom Ravnkloa-Fosenkaia. 
Arbeide for bedre kontakt med andre organisasjoner som har sammenfallende interesser som 
Kystlaget, Særlig 4H som Forbundet Kysten har inngått sentral avtale med. 

 


