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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 i forbindelse broplanen fra Ravnkloa til 
Fosenkaia. 
 
Kafédriften 

Kafé Skuret skal drives som en kafé med utendørsservering i perioden fra påske til september. 
Kaféen vil gi inntekter til kystlaget samt at den vil tilby et sted med naturlig lyd, ro og avbrekk 
fra dagliglivet. Kaféen skal også fungere som et sted for formidling av kystkultur gjennom 
utstillinger/konserter og f.eks aktivitetslørdager.  
 
Temakvelder og kulturinnslag 

Kystlaget vil arrangere temakvelder med foredrag, underholdning og hyggelig samvær utover 
de aktivitetene gruppene i kystlaget normalt utfører. Det er et mål å fortsette med temakvelder 
med foredrag (fortrinnsvis to på våren og to på høsten), og i samarbeid med Mat & 
Festivitasgruppa arrangere tradisjonell skreiaften, julebord og andre festmatsarrangementer.  
Onsdager skal fortsatt være aktivitets- og møtedag for gruppene i laget, og vi vil forsøke å 
skape enda bedre sosiale rammer for aktivitetene disse dagene.  
 
Styrke kystlaget 

Det er en målsetting at laget skal øke medlemsoppslutningen gjennom aktiv verving og 
utadrettet profilering av Kystlaget. Vi vil arbeide med å få med flere ungdommer, spesifikt med 
tettere samarbeid med 4H. Vi vil jobbe aktivt for å styrke det sosiale miljøet i kystlaget slik at 
det blir et inkluderende og attraktivt sted for mennesker med interesse for kystkultur. 
Vi vil arbeide for å styrke undergruppene i kystlaget gjennom å rekruttere flere medlemmer til 
gruppene og tilrettelegge for gruppenes aktiviteter. Kystlaget ønsker å styrke lagets 
studievirksomhet for å formidle handbåren kunnskap. Dette vil også være et virkemiddel for 
medlemsrekruttering. Kystlaget vil 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 og andre lagsbåter. 
Videreføre fløtmannsdriften og arrangere Kystens Dag 13. juni, i samarbeid med flere aktører 
bl.a. Sjøfartsmuseet, Trondheim Kommune, Naturvernforbundet og 4H. I år skal vi arrangere 
Trøndelagsstevnet 10. – 12. juli. Dette blir et viktig arrangement, og det er viktig at 
medlemmene stiller opp og løfter i flokk både når det gjelder planlegging, forberedelse og 
gjennomføring av arrangementet. 
Vi vil fortsette å jobbe aktivt mot planene for gangbro mellom Ravnkloa og Fosenkaia. Arbeide 
for bedre kontakt med andre organisasjoner som har sammenfallende interesser som Kystlaget. 

 


