
 

 

 
 
 

Jeløy Kystlag strategidokument  
 
 

 
foto: Stian Negaard Nilsen, jeløy Kystlag vår 2016.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1 Innledning ............................................................................................................................................ 3 

1.1 NYE TIDER – NYE BEHOV .................................................................................................................. 3 

1.2 INTENSJON ...................................................................................................................................... 3 

1.3 GRUNNLAGSDOKUMENTER ............................................................................................................... 4 

2 Kommunikasjon .................................................................................................................................. 4 

2.1 INNLEDNING ..................................................................................................................................... 4 

2.2 MARKEDSKOMMUNIKASJON .............................................................................................................. 4 

2.3 MERKEVAREBYGGING ...................................................................................................................... 4 

2.4 RESPONSHÅNDTERING ..................................................................................................................... 5 

2.5 SPONSORVIRKSOMHET ..................................................................................................................... 5 

3 Strategiske tema .................................................................................................................................. 5 

3.1 VÆRE AKTIV DELTAKER I LOKALMILJØET ............................................................................................ 5 

3.2 HISTORISK OG VISUELL KVALITET PÅ FARTØYENE OG ANLEGG ............................................................. 5 

3.3 EN BIDRAGSYTER I LOKALMILJØET ..................................................................................................... 5 

3.4 ROSNES ET NATURLIG VALG FOR INSPIRASJON TIL KYSTKULTUR ......................................................... 5 

3.5 FRIVILLIGHET ................................................................................................................................... 5 

3.6 KVALITET PÅ FLÅTEN ........................................................................................................................ 5 

3.7 SIKKERHET ...................................................................................................................................... 5 

3.8 ETTERRETTELIG OG PUNKTLIGHET .................................................................................................... 6 

4 Konklusjon ........................................................................................................................................... 6 

 



 

 

Jeløy Kystlag Strategidokument  
 

1 Innledning 
Jeløy Kystlag (JK) ønsker å være en attraktiv og verdsatt aktør i Moss kommune m/ omegn. 
Kystlaget skal driftes etter langsiktige målsettinger og med forutsigbarhet for medlemmer og 
omgivelser, herunder kommunen, innbyggere og/ eller andre samarbeidspartnere. Kystlaget skal 
fremstå som en attraktiv og velforankret attraksjon og bidragsyter i nærmiljøet, med kontinuerlig 
rekruttering og tilpasning til definerte målgrupper.  Kystlaget skal gjennom målrettet omdømme 
og merkevarebygging sikre sin posisjon som en attraktiv bidragsyter ovenfor innbyggere og 
næringsliv i Moss. JK skal fremstå som en sentral bidragsyter i rammen av forbundet Kysten. 
Målsettingen er nådd når kystlaget er en naturlig og verdsatt del av Moss kommune, spesielt i det 
maritime miljø, og JK har en langvarig og sikker prioritering og plass i Moss havneområde, 
fortrinnsvis på Rosnes. Tilnærmingen skal virke stimulerende på ivaretakelse av kystkultur og 
skape motivasjon for våre medlemmer å bidra til utvikling og ivaretakelse av kystkulturelle 
aktiviteter, spesielt innrettet mot maritime fartøyer.  
 
Primærhensikt med en strategisk tilnærming og målgruppetilpasset strategi er å forhindre at 
Jeløy Kystlag blir fortrengt av andre interesser og overlever som kystlag på lang sikt. 
 

1.1 Nye tider – nye behov  

Nye tider og endrede behov krever nye tiltak. JK lever på lånt grunn, 5 år av gangen. Moss by er 
gjennom en rivende utvikling, hvor modernisering og merkantile forhold er sentrale verdier. 
Kommersielle krefter vil sette press på geografiske områder, organisasjoner med mye mer. Dette 
utfordrer JK på flere områder, men spesielt innenfor JK evne til å være verdsatt i lokalmiljøet og 
være synlig nok ovenfor definerte målgrupper.   
 
Kontrasten til gammelt og nytt vil bli større, det vil bli større krav til estetikk og grad av unik og 
nostalgisk/ historisk. Å mestre dette vil være avgjørende for om man lykkes i konkurransen om 
positiv oppmerksomhet.  
 
Utviklingen vil også skape nye muligheter og relativt sett øke verdien på spesielle og historiske 
verdier, for eksempel maritime historiske fartøy. JK skal utnytte dette mulighetsvinduet, og 
lykkes, gjennom i større grad innrette seg mot publikum og næringsinteresser i Moss, gjøre oss 
attraktive og tilgjengelige i det nye bybildet som skapes. Samtidig skal JK ivareta den positive 
og inkluderende sosiale settingen som faktisk finnes på Rosnes allerede. 
 

1.2 Intensjon  

Hovedhensikten med Jeløy Kystlag strategidokument er å sikre lokal kystkultur inn i fremtiden 
gjennom;  
• Å sikre Jeløy Kystlag sin geografiske plassering i Moss inn i fremtiden.  
• Å jobbe etter langsiktige og konkrete målsettinger for å sikre forankringen blant publikum og 

beslutningstakere.  
• Å sikre kontinuerlig rekruttering av medlemmer og stimulere til økt aktivitet og fremdrift ved 

kystlagets fasiliteter.   
 
 
 



 

 

1.3 Grunnlagsdokumenter  

• Forbundet Kysten «Strategidokument» 
• Vedtekter Jeløy Kystlag av 1996 
• Handlingsplan for Jeløy Kystlag (Draft april 2016)  
• Retningslinjer for tildelinger av Båtplass ved Jeløy Kystlag  
• Forebygging av forlis og omdømmeutfordringer ved Jeløy Kystlag (Draft april 2016) 

 

2 Kommunikasjon 

2.1 Innledning 

Kampen om oppmerksomhet i dagens (media) samfunn bare øker og øker. Bruk av stadig 
smartere virkemidler er en naturlig del av all kommunikasjon. JK skal bidra til et positivt 
omdømme gjennom å omsette våre verdier i lokalmiljøet, et bredt samarbeid med lokalmedia og 
smart bruk av egnede kommunikasjonskanaler. Aktiviteter og kommunikasjon fra JK skal bygge 
oppunder de langsiktige målsettingene. JK må utvikle og vedlikeholde en 
kommunikasjonsstrategi. En slik strategi vil legge føringer på det praktiske arbeidet for JK og de 
aktiviteter vi velger å bidra med eller stille opp på.  

Kjerneverdier i budskapsplattform:  

Ansvarsbevisst gjennom bevaring av historiske fartøy, bygninger, anlegg og kystmiljø forøvrig 

Bidragsyter gjennom tilgjengeliggjøring av fartøyene, aktivitetstilbud for ungdom og 
opplysningsarbeid for allmuen  

Verdibevisst gjennom vedlikehold og utvikling i næring og håndverk, sjømannskap og livsform 

Mangfold og gjestmildt gjennom de menneskene vi er i kystlaget.  
 

2.2 Markedskommunikasjon 

Markedsføring kan grovt defineres til å omfatte alle de aktivitetene som kan skape, endre eller 
påvirke holdninger i målgruppen gjennom betalte/ikke-betalte virkemidler. Dette gjennom bruk 
av reklame, samarbeid med forskjellige partnere på forskjellige arenaer, deltagelse på festivaler, 
utstillinger eller andre aktiviteter med integrering av JK sine aktiviteter, på en slik måte at det har 
en positiv kommunikasjonseffekt.  

Markedskommunikasjon er organisasjonens påvirkningsmulighet i forhold til de interne og 
eksterne omgivelser. Derfor er det viktig at det er en felles koordinering i forhold til 
markedsføring og informasjon om kystlaget for å bidra til at JK fremstår som en enhetlig 
organisasjon i både profil og kommunikasjon, som en tydelig avsender. For å oppnå dette er det 
vesentlig at man foretar målgruppeanalyser for å kartlegge holdninger, forutsetninger og 
informasjonsbehov for å finne hva som appellerer direkte og gir best effekt.  

Størst effekt oppnås når reklameinnsats, redaksjonell omtale og arrangement blir synkronisert i 
tid og satt sammen. Man øker dermed oppmerksomhet, dekning og frekvens i målgruppen. 

2.3 Merkevarebygging 

Merkevarebygging er et viktig virkemiddel for å styrke målgruppers oppfatning og skape synergi 
gjennom flere aktiviteter og kontaktpunkter. En merkevare har styrket konkurransekraft, fordi 
målgruppen forbinder dette merket med bestemte verdier eller et sett av verdier. Positiv 
merkevarebygging gir identiteter som for eksempel kan appellere til bestemte målgruppers valg. 
Denne identiteten kan reflektere alt fra grunnleggende livssyn og samfunnsverdier til 
livsstilverdier og personlig image. All aktivitet og kommunikasjon bør derfor bidra til å bygge 
opp JK som merkevare.  



 

 

2.4 Responshåndtering 

JK trenger en serviceinstitusjon for ivaretakelse av henvendelser fra publikum. 

Man oppnår økt effektivitet, bedret kundebehandling og bedre forvaltning av informasjon. Alle 
henvendelser skal bli behandlet på ett sted og av en eller flere definerte personer.  

2.5 Sponsorvirksomhet 

Må utarbeides hvis dette skal benyttes.  

3 Strategiske tema 

Strategiske tema er utarbeidet for å konkretisere arbeidet og for å være retningsgivende for å 
oppnå de strategiske målsettingene for JK. Tiltakene for å nå de strategiske målene blir 
utarbeidet og konkretisert i JK sin handlingsplan. Temaene er ikke listet i prioritets rekkefølge.  

3.1 Være aktiv deltaker i lokalmiljøet 

JK skal søke å delta på flest mulig arrangement som innholdsmessig underbygger strategisk mål 
om synlighet, omdømme og merkevarebygging av JK. Målsetting; arrangere minimum 2 årlige 
aktiviteter som skaper verdi ovenfor definerte målgrupper.  

3.2 Historisk og visuell kvalitet på fartøyene og anlegg 

JK må sikre at flåten ved anlegget inneholder tilstrekkelig kvalitet innenfor historie og visuell 
profil slik at dette underbygger merkevaren og begeistrer publikum. Ideelt representerer 
kystlaget en bredde, samtidig som det er en rød tråd gjennom fartøyene. JK vektlegger spesielt 
trebåter med bakgrunn i målgruppens forventninger og begeistring for trebåter og større innslag 
av mindre trefartøy for rekruttering av barn og ungdom. Fartøy som er tilpasset bruk av verksted 
og verktøy på Rosnes er også sentralt, for å skape attraktiv aktivitet ved bryggeanlegget.  

3.3 En bidragsyter i lokalmiljøet 

JK må kartlegge og utvikle arrangement som inkluderer miljøer i Moss. For eksempel skoleturer, 
festivaler mm, hvor JK kan sikre forankring og omdømmebygging parallelt med at vi bidrar til 
mennesker som trenger, eller setter stor pris på bidraget.  

3.4 Rosnes et naturlig valg for inspirasjon til kystkultur 

JK sin fysiske plassering på Rosnes, med brygger, verksted og fartøy og tilpassede aktiviteter, 
skal gjøre området til et naturlig valg for tur og kystkulturinspirasjon for befolkningen i Moss. 
Dette er et sted hvor det «lukter tjære og hamp» og hvor man kan tilbringe interessante timer i 
kystkultur eller bare for å snakke med båteiere og andre medlemmer.  

3.5 Frivillighet 

Det er viktig, spesielt med bakgrunn i kystlagets relativt begrensede størrelse at handlingsplanen 
blir tuftet på villighet og motivasjon av medlemmer og fartøyeiere i anlegget.  

3.6 Kvalitet på flåten 

Kvaliteten på fartøyene, med unntak av de som er under planlagt oppussing, skal være i en slik 
stand at de er gripbare for deltakelse på arrangement i regi av kystlaget. Fartøyene skal være i en 
slik stand at de vekker begeistring for publikum.   

3.7 Sikkerhet  

Ved bruk av fartøyer med publikum må Jeløy kystlag sikre seg at sikkerheten er ivaretatt og at 
lover blir fulgt. Forslagsvis bør havnestyret kartlegge og skrive ned et sikkerhetsreglement for 
bruk til slike aktiviteter.  



 

 

3.8 Etterrettelig og punktlighet 

Ved inntjening må kystlaget sørge for etterrettelighet og lovmessighet.  

Ved deltakelse på arrangement, eller egne opprettede arrangement/ aktiviteter må kystlaget sørge 
for punktlighet.   

4 Konklusjon  

Strategidokumentet til Jeløy Kystlag bør revideres årlig og tilpasses eventuelle endringer i 
situasjonen og omgivelsene, men de «røde trådene» bør tuftes på langsiktige målsettinger for å 
oppnå hovedmålsettingen til JK, nemlig å forbli på Rosnes med sterkere støtte blant publikum og 
kommune.   
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