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Arbeid for bevaring av kystkultur  

Kystlaget vil arbeide for å øke vår bevissthet om verdien av å ta vare på og videreføre den rike 
kystkulturarven vår. Vi vil styrke kursvirksomheten for å øke medlemmenes kunnskaper, 
ferdigheter og kompetanse innenfor bruk og vedlikehold av tradisjonsbåter, maritim historie, og 
tradisjonshandverk. Vi vil i 2018 utarbeide langsiktige strategier der målet er å få økt fokus på 
kystlagets kjernevirksomhet, samt økt bevisstgjøring av kystlagets mål og verdier. 
Kystlaget skal fortsette å ta vare på kystlagets restaureringsprosjekt "M/F Stoksundferja" og 
andre lagsbåter. Vi vil videreføre fløtmannsdriften og arrangere Kystens dag 9. juni i samarbeid 
med aktører som bl.a. Sjøfartsmuseet, Trondheim Kommune og Arkivsenteret på Dora.  
 
Fosenkaia som et levende og autentisk maritimt byrom 

Kystlaget skal være tydelig og utadvendt slik at vi setter vårt positive preg på havnemiljøet. 
Brattøra og havneområdene er gjenstand for et stort utbyggingspress som er i ferd med å stenge 
siste rest av fjordutsikt og kontakt med fjorden.  Kystlaget skal følge med på kommunale 
planprosesser og byutviklingsdebatten og markere tydelig at Fosenkaia og kanalhavna 
representerer historiske og maritime kvaliteter som må bevares og gjøre tilgjengelig for byens 
befolkning.  
 

Kafédriften 

Kafé Skuret skal drives som en kafé med utendørsservering i perioden fra 1. mai til midten av 
september. Styret vil samarbeide med kafédriver for at kaféens profil, innhold og kvalitet skal 
gi økt tilhørighet og trivsel for besøkende og kystlagets medlemmer. Kaféen skal fungere som 
et sted for formidling av kystkultur gjennom utstillinger, konserter og f.eks aktivitetslørdager.  
 

Forbundet KYSTENs landsstevne 2019 til Trondheim 

Stevnekomitéen vil i 2018 trappe opp arbeidet med planlegging og forberedelser til 
landsstevnet i 2019. Dette vil bli et stort løft der vi er avhengig av mange gode hjelpere under 
selve arrangementet samt folk som kan være med i komitéarbeid for planlegging og 
forberedelser.  
 

Samarbeid med andre aktører 
Vi vil videreutvikle samarbeidet med bl.a Trondheim Havn, Trondheim kommune, 
Sjøfartsmuseet og Arkivsenteret Dora. Sammen med Trondheim kommunes prosjekt "En Blå 
Tråd" vil vi arbeide for å fremme kvalitetene til kanalhavna og Fosenkaia. Kystlaget vil delta 
aktivt under kulturminneuka i september sammen med andre organisasjoner som er medlemmer 
av Kulturvernforbudet. 
 

Styrke kystlaget 

Vi vil jobbe for å videreføre den positive trenden med økt medlemsoppslutning gjennom 
utadrettet profilering av Kystlaget. 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.  

 


