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Referat fra årsmøte Norsk Dampselskap 21.04.2018.
Sted: Villa Hasselbakken, Asker.
Tilstede: 15, hvorav 14 stemmeberettigede.
Forhåndsstemt: 133.
Sak 1. Åpning.
Årsmøtet ble åpnet av styreleder Andre Bendigtsen.
Sak 2. Godkjennelse av frammøtte og stemmeberettigede.
Vedtak: 14 av 15 frammøtte ble godkjent som stemmeberettigede.
Sak 3. Godkjenning av innkalling.
Vedtak: Innkallingen ble godkjent.
Sak 4. Godkjenning av saksliste.
Vedtak: Sakslisten ble godkjent.
Sak 5. Valg av ordstyrer.
Valgt: Bjørn Are Johnsen ble valgt som ordstyrer.

Sak 6. Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokoll.
Valgt: Yvonne Johnsen ble valgt som referent. Tonje Rudolfsen og Sven Egil Sørby ble
valgt til å underskrive protokoll.

Sak 7. Valg av tellekorps, 2 personer.
Valgt: Michal Johnsen og Unni Wold Nordstrøm ble valgt til oppgaven.

Sak 8. Årsberetning.
Årsberetningen ble presentert av styreleder Andre Bendigtsen.
Vedtak: Årsberetning godkjent.

Sak 9. Regnskap Norsk Dampselskap.
Styremedlem Bjørn Are Johnsen gjennomgikk regnskapet.
Vedtak: Regnskap vedtatt med 127 stemmer for og 3 imot.
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Sak 10. Signaturrett/prokura.
Per i dag er det ikke nedfelt noe i vedtektene om signaturrett/prokura i NDS. Styret foreslår
overfor årsmøte at styreleder og kasserer har denne tilliten. Bestemmelsen tas inn i §15 i
vedtektene
Vedtak: Forslag godkjent med 128 stemmer for, 3 imot.

Sak 11. Innkomne saker. Vedtektsendring krever 2/3 flertall.
Sak 11.1: Kontingent
Sak 11.1.1:
Forslagsstiller: Charlotte Omnes.
Til Styret i Norsk Dampselskap. Sender herved inn et forslag ang fastsetting av kontingent.
Jeg har nå vært aktiv del av foreningen i 2,5 år og har gjort mine observasjoner ang fastsatt
sum vedrørende kontingenten. Basert på responsen som eksisterer og har eksistert fremmer
jeg derfor et forslag om å gå tilbake til kontingent ved sum 200 kr og rabattert til 150 kr ved
dokumentasjon at man er uføre og pensjonist. Dette vil gjøre det enklere å verve basert på
tidligere erfaringer. Målet for Norsk Dampselskap bør også være å øke antall betalende
medlemmer og gjøre det lettere tilgjengelig, da økonomi kan være et tema for mange.
Sak 11.1.2: Forslagsstiller: André Bendigtsen. Jeg foreslår avvikling av rabatt for
uføre/pensjonister og at kontingenten settes til 300,- for alle.
Sak 11.1.3: Forslagsstiller: Mette Orten. Jeg foreslår at kontingenten settes til 250,- for alle.
Sak 11.1.4: Forslagsstiller: Sjur K. Almskår. Innspill fra Sjur Almskår som foreslår at alle nye
medlemmer får tilbud om medlemskap for 50 kr første året, deretter vanlig kontingent. Dette
for å tiltrekke oss flest mulig betalende medlemmer.
Sak 11.1.5: Forslagsstiller: Styret Kontingenten ble i fjor ønsket satt til 300 kr basert på
rabattert kontingent til uføre/pensjonister. Vi ser at ordningen med forskjellig sum på
kontingenten medfører vesentlig merarbeid. Styret anbefaler at kontingenten settes til kr 250
for alle.
Vedtak: Sak 11.1.1: 26 stemmer. Sak 11.1.2: 7 stemmer. Sak 11.1.3: 27 stemmer, Sak
11.1.4: 13 stemmer. Sak 11.1.5: 61 stemmer. Styrets innstilling sak 11.1.5 vedtatt med 61
stemmer.

Sak 11.2. Abonnement riksaviser.
Forslagsstiller: Bjarte Ryland. I dag var det eit stunt der VG nytta eit illustrasjonsfoto av
intervjuobjektet som nytta ein dampar. Men saka handla om ungdom og hasj.
http://pluss.vg.no/2017/10/27/2979/2979_24133884 Sjølvsagt beklageleg, men artikkelen ligg
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bak VG sin betalingsmur. Det er tenleg med at det vert sett av pengar på neste års budsjett slik
at Styret kan abonnere på riksavisene. Så slepp ein å gjere seg avhengig av andre damparar
for å sjå artiklane som ligg bak desse. Dette vil og spare tid og arbeid for eit allereie hardt
arbeidande styre. Forslag: "Det vert sett av pengar for elektronisk abonnement på dei tre
riksavisene VG, Dagbladet og Aftenposten". Pr d.d. vert dette omlag kr. 3800"
Styrets innstilling: Styret anbefaler at saken vedtas
Vedtak: Forslaget vedtatt med 113 stemmer for, 15 imot.

Sak 11.3. Innsyn i regnskap.
Forslagsstiller: Charlotte Omnes.
Jeg ber herved om at det fremlegges en utvidet/detaljert oversikt over regnskap for NDS for
perioden 2017/2018 Dette bør kunne fremvises til regnskapet som skal godkjennes på årsmøte
i god tid før det skal godkjennes.
Styrets innstilling: Denne periodens regnskap er gjennomgått av objektiv part uten funn av
uforsvarlig bruk av økonomiske midler. Etter vedtektenes §15 og §13 anses foreningens
økonomi å være ivaretatt. Videre henvises det til Sak 11.8.

Vedtak: Forslaget ikke vedtatt, 26 stemmer for, 96 imot.

Sak 11.4. Motforslag til 10.7.16.
Forslagsstiller: Veronica Nyborg.
Vil foreslå at tillitspersoner alltid er å regne som representanter for NDS i dampemiljøet.
Dette med at man er privatperson til man signerer med verv holder ikke, man bør strebe etter
å representere NDS så lenge det er naturlig f.eks i dampegrupper og andre grupper/sider som
er tilknyttet dampen. Feks bør ikke representanter for NDS handle ulovlig juice og lignende
slik at alle kan se det. Man bør alltid ha i bakhodet at ikke alle skiller rolle og person og for
best mulig inntrykk av NDS utad bør representantene alltid huske at det de sier/skriver i
dampemiljøet reflekteres på NDS. Dette er motforslag til årsmøtevedtak til saksnummer 10.7
ved årsmøtet 2016. Relevant utsnitt fra sak 10.7, årsmøtet 2016 angående Styrets og
admingruppas arbeidsform og informasjon til medlemmene, der styrets vurdering ble vedtatt
av medlemmene. «Styremedlemmer må kunne få lov til å uttale seg som privatpersoner på
facebook-gruppene. Når en privatperson uttaler seg på vegne av styret må det komme tydelig
frem».
Styrets innstilling: Styret foreslår interne retningslinjer for nettvett. Forslagsstillers forslag vil
ikke være gjennomførbart. Det begrenser tillitspersoners frihet i uakseptabel grad, og senker
attraktiviteten for å ønske seg til et verv.
Vedtak: Forslaget ikke vedtatt, 29 stemmer for, 102 imot.
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Sak 11.5:
Forslag til vedtektsendringer.
Sak 11.5.1:
Forslagstiller: Styret/Mette Orten.
Forslag til vedtektsendring:
"§1B Bruk av foreningens navn og logo
Det er kun Norsk Dampselskap som kan bruke foreningens navn (herunder også "NDS" og
"Norwegian Union of Vapers") og logo. Det henvises også til Lov om opphavsrett til
åndsverk.
Dersom noen ønsker å fronte Norsk Dampselskap ved navn eller logo, må tillatelse innhentes
fra styret.
Unntak er foreningens Facebookgrupper. Disse gruppene er under oppsyn av administratorer
som er tilknyttet foreningen. "
Ønskes endret: De to siste setningene ønskes fjernet da de anses overflødig.
Styres innstilling: Anbefales vedtatt.
Vedtak: Forslag vedtatt med 128 stemmer for, 5 imot.
Sak 11.5.2
Forslagsstiller: Styret/Mette Orten.
Forslag til vedtektsendring:
"§ 2 Formål
Jobbe for akseptabel statlig regulering av dampeutstyr og spesielt nikotinholdig
fordampervæske som nytelsesmiddel.
Oppmuntre og bidra til testing og utvikling av sikre produkter.
Samle og stille informasjon til rådighet for røykere, dampere og andre interesserte. Fremme
tilgjengeligheten av damp som effektivt skadereduksjonsalternativ for nikotinavhengige.
Avholde samlinger og informasjonsmøter om og med damping.
Norsk Dampselskap er en ideell forening."
Første setning ønskes endret til: “Jobbe for akseptabel statlig regulering av dampeutstyr og
spesielt nikotinholdig fordampervæske som nytelsesmiddel og skadereduksjonsalternativ.”
Styrets innstilling: Anbefales vedtatt.
Vedtak: Forslag vedtatt med 128 stemmer for, 1 imot.
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Sak 11.5.3
Forslagsstiller: Styret/Mette Orten.
Forslag til vedtektsendring:
"§ 6 Valgkomite
Før hvert årsmøte, eller ekstraordinært årsmøte hvor det skal foregå valg av medlemmer til
styret, skal det utpekes en valgkomite til neste årsmøte på minimum 3 personer. Nominerte til
neste års valgkomite vil bli lagt frem for avstemning på årsmøtet.
Unntak kan forekomme ved nødrutine iverksatt ved uforsvarlig drift jf. «Valgkomiteen –
retningslinjer». Det vil da være naturlig at gjeldende valgkomite fortsetter ut sin periode.
Ansvar for å opprette valgkomite påligger en av arbeidsgruppene i NDS. Valgkomiteen skal
ikke bestå av personer fra eksisterende styre og valgkomiteens medlemmer må være betalende
medlemmer i NDS. Det er ikke krav til medlemmer i valgkomiteen om bruk av
Facebookgrupper og forum, men valgkomiteen må ha kjennskap til medlemsmassen for å
kunne finne egnede kandidater til styreverv. Kandidater kan være forslag fra foreningens
medlemmer, eller personer som valgkomiteen selv foreslår. Alle foreslåtte kandidater skal
kontaktes av valgkomiteen og kan ikke settes opp som valgbar uten gitt samtykke.
Valgkomiteen skal følge retningslinjer utarbeidet av NDS, dokumentet «Valgkomiteen –
retningslinjer»."
Ønskes endret: “Ansvar for å opprette valgkomite påligger en av arbeidsgruppene i NDS”
ønsket endret til: “Valgkomiteen har ansvar for å innhente kandidater til ny valgkomité.”
Styrets innstilling: Anbefales vedtatt.
Vedtak: Forslag vedtatt med 129 stemmer for, 1 imot.

Sak 11.5.4
Forslagsstiller: Styret/Mette Orten.
Forslag til vedtektsendring:
"§ 6 Valgkomite
Før hvert årsmøte, eller ekstraordinært årsmøte hvor det skal foregå valg av medlemmer til
styret, skal det utpekes en valgkomite til neste årsmøte på minimum 3 personer. Nominerte til
neste års valgkomite vil bli lagt frem for avstemning på årsmøtet.
Unntak kan forekomme ved nødrutine iverksatt ved uforsvarlig drift jf. «Valgkomiteen –
retningslinjer». Det vil da være naturlig at gjeldende valgkomite fortsetter ut sin periode.
Ansvar for å opprette valgkomite påligger en av arbeidsgruppene i NDS. Valgkomiteen skal
ikke bestå av personer fra eksisterende styre og valgkomiteens medlemmer må være betalende
medlemmer i NDS. Det er ikke krav til medlemmer i valgkomiteen om bruk av
Facebookgrupper og forum, men valgkomiteen må ha kjennskap til medlemsmassen for å
kunne finne egnede kandidater til styreverv. Kandidater kan være forslag fra foreningens
medlemmer, eller personer som valgkomiteen selv foreslår. Alle foreslåtte kandidater skal
kontaktes av valgkomiteen og kan ikke settes opp som valgbar uten gitt samtykke.
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Valgkomiteen skal følge retningslinjer utarbeidet av NDS, dokumentet «Valgkomiteen –
retningslinjer».
" Ønskes endret fra betalende til stemmeberettigede: “Valgkomiteens medlemmer må være
stemmeberettigede medlemmer i NDS."
Styrets innstilling: Anbefales vedtatt.
Vedtak: Forslag vedtatt med 126 stemmer for, 2 imot.
Sak 11.5.5
Forslagsstiller: Styret/Mette Orten.
Forslag til vedtektsendring:
"§ 9 Årsmøte
Årsmøtet skal avholdes en gang per kalenderår og er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 2 måneders varsel, direkte til medlemmene og/eller
ved kunngjøring i sosiale medier. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være formidlet
skriftlig til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for
medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Alle betalende medlemmer har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet.
Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.
Ingen har mer enn én stemme.
Stemmegivning kan skje på forhånd på den måte styret velger, og/ eller med fullmakt for 1
person.
Årsmøtet kan ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten
senest 1 uke før årsmøtet.
Saker (unntatt vedtektsendringer) kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever
det. Slike beslutninger må gjøres i forbindelse med godkjenning av sakslisten."
Ønskes endret: Siste to setninger ønskes fjernet. Styrets innstilling: Anbefales vedtatt.
Vedtak: Forslag vedtatt med 121 stemmer for, 7 imot.

Sak 11.5.6
Forslagsstiller: Styret/Mette Orten.
Forslag til vedtektsendring:
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"§ 15 Styret
Foreningen ledes av et styre med 6 antall medlemmer. Leder velges direkte av årsmøtet.
Nestleder og leder er ikke til valg samme år. Kasserer til valg annethvert år. Sekretær
annethvert år. Øvrige styremedlemmer årlig. I tillegg velges to varamedlemmer. Styret er
høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Aktører/personer med kommersielle interesser i dampeindustrien, kan ikke velges inn i styret.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall
av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrets formanns stemme dobbelt.
Styret skal:
Iverksette årsmøtets bestemmelser.
Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks
for disse.
Administrere og føre nødvendig kontroll med Norsk Dampselskaps økonomi i henhold til de
til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. Representere Norsk Dampselskap utad,
med mindre det er ansatt en daglig leder/informasjonsansvarlig.
Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger
det. Varamedlemmer skal tre inn i stedet for et styremedlem når dette ikke kan utføre sin
oppgave eller delta på styremøte. Varamedlemmet overtar da alle rettigheter og plikter til det
styremedlemmet han/hun trer inn i stedet for.
" Ønskes endret:
“Leder velges direkte av årsmøtet” ønskes fjernet.
Styrets innstilling: Anbefales vedtatt.
Vedtak: Forslag vedtatt med 122 stemmer for, 7 imot.

Sak 11.5.7
Forslagstiller: Styret/Mette Orten.
Forslag til vedtektsendring:
"§16 Grupper /avdelinger
Norsk Dampselskap kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av
oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Disse skal gi jevnlige referater til foreningens
styre. Styret i Norsk Dampselskap bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan
disse skal organiseres og ledes. Unntak er drift av Facebookgrupper tilhørende foreningen.
Det er utviklet egne retningslinjer som beskriver ansvarsområder og organisering «Retningslinjer for forhold et mellom NDS Styret og administrasjon av Facebookgruppene».
Avdelinger/grupper under Norsk Dampselskap står alene ansvarlig for økonomiske
forpliktelser i tilknytning til aktuelle avdeling/gruppe. Avdelinger/grupper kan ikke inngå
avtaler eller representere Norsk Dampselskap utad uten styrets godkjennelse».
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Ønskes endret:
“Unntak er drift av Facebook-grupper tilhørende foreningen.” Denne setningen ønskes slettet.
Det samme gjelder: “Det er utviklet egne retningslinjer som beskriver ansvarsområder og
organisering - “Retningslinjer for forholdet mellom NDS Styret og administrasjon av
Facebook-gruppene”.
Retningslinjene har funksjon som interndokument og delegerte oppgaver dekkes av setningen:
“Styret i Norsk Dampselskap bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan
disse skal organiseres og ledes.”
Styrets innstilling:
§ 16 anses overflødig og anbefales fjernet. Vi gjør oppmerksom på at dette vil endre videre
nummerering i vedtektene.
Vedtektsendringen vedtas
Vedtekten fjernes (styrets innstilling)
Vedtekten blir stående
Vedtak: Styrets innstilling vedtatt med 99 stemmer, 15 stemmer for at
vedtektsendringen vedtas, 10 stemmer for at ved vedtekten blir stående.

Sak 11.6:
Forslagsstiller: Kjetil Aakenes
Årsmøtet vil rose styret i NDS for sitt forebyggende arbeide ved å ha gått ut med en advarsel
mot bruk av sterk smuglernikotin. Slik nikotin smugles ofte inn i landet av kriminelle
nettverk. Den kommer ofte i ren form (1000 mg/ml), og har ikke sikkerhetsdatablad (MSDS).
Den kan like gjerne være produsert for industri- eller landbruksformål. Den kan være
øyeblikkelig dødelig for mennesker, og utgjør en meget stor risiko for både transportfirmaer
og postansatte som håndterer denne uten de riktige sikkerhetstiltakene, og som frakter slikt
uten å følge internasjonale sikkerhetsregler for transport av farlig gods.
Denne nikotinen blandes ned for videresalg, og for bruk som tilsetting i e-juice som selges til
norske dampere.
Nedblanding er utrolig risikabelt for dem som gjør det, og nikotinen kan påføre dampere
livsvarige skader.
Årsmøtet vil på det sterkeste advare mot at slik nikotin finner veien til medlemmene og til
norske dampere.
Av hensyn til sikkerheten for medlemmene og av frykt for alvorlige ulykker, pålegger
årsmøtet styret å jobbe videre med denne saken. Årsmøtet ber styret kontakte firmaer som er
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kjente for å selge juice med nikotin, og be om opplysninger om hvor firmaene kjøper sin
nikotin. Det er ønskelig at styret for eksempel ber om tilgang til firmaenes kjøpshistorikk hos
de utenlandske selgerne/eksportørene som leverer deres nikotinbase. All nikotinomsetting er i
praksis registrert og sporbar, og kan dokumenteres.
Hvis norske firmaer som selger juice med nikotin ikke kan eller vil levere dokumentasjon på
hvor nikotinen kjøpes fra, har styret et ansvar for å avslutte ethvert samarbeide med slike
firmaer så raskt som mulig. NDS er dampernes forening, og i denne saken skal styret sette
dampernes sikkerhet framfor alt annet.
Årsmøtet ber styret holde medlemmene løpende orientert om denne saken.
Styrets innstilling:
Styret har i inneværende periode sendt ut advarsel til medlemmer og pressemelding angående
smuglernikotin. Styret vil fortsette å informere om problematikken og risikoen forbundet med
kjøp og bruk av dette. Per i dag har ikke styret myndighet og kapasitet til å følge opp
enkeltforhandlere. Styret anbefaler at forslaget avvises.
Vedtak: Forslaget ikke vedtatt, 24 stemmer for forslaget og 105 imot.

Sak 11.7:
Forslagsstiller: Kjetil Aakenes
Årsmøtet er kjent med at de fleste norske dampevirksomheter i større eller mindre grad
omsetter e-juice med nikotin, eller tilsetter nikotin i nikotinfri e-juice på forespørsel fra
kunder. Årsmøtet tar ikke stilling til slik virksomhet, men er oppmerksom på at samtlige
virksomheter offentlig benekter all befatning med nikotin, med unntak av noen få. Styret har
innarbeidet en måte å forholde seg til disse firmaene på som innebærer at de som nekter for å
omsette nikotin godkjennes for samarbeide med NDS, får bruke foreningens logo i sin
markedsføring og kan omtales fritt i alle NDS sine kanaler. Firmaer som er åpne om sin
nikotinomsetting, kan boikottes og stenges ute fra omtale hos NDS og alt direkte samarbeide
med foreningen. Årsmøtet finner denne praksisen både uholdbar og urimelig, og pålegger
derfor styret så raskt som mulig å finne en løsning der alle firmaer som er kjent for å omsette
nikotinholdige varer (også skjult) behandles likt av foreningen.
Styrets innstilling: Forslagsstillers virkelighetsbeskrivelse i forslaget er ikke dekkende når det
gjelder styrets praksis. Vi antar at det blant annet henvises til drift av dampetorget som nå er
arkivert. Nytt lovverk trer sannsynligvis i kraft i begynnelsen av 2019. Myndighetene har
ansvar for at lovverket håndheves i praksis samt ansvar for å håndtere lovbrudd og
konsekvens av disse. NDS informerer medlemmene om gjeldende og kommende lovverk.
Hver enkeltperson, forhandler og organisasjon er selv ansvarlige for å ikke bryte loven.
En brukerforening bør opprettholde sin objektivitet og skal ikke fungere som en angiver i
miljøet. Foreningen anbefaler sine medlemmer å forholde seg til lovverket og tillater ikke
omtale av ulovlige varer på sine facebookgrupper. Gruppene tilhørende NDS drives etter et
regelsett omtalt som damperloven. Regel 3 og 4 sikrer at lovverket følges av samtlige som er
inne på gruppene. Det utøves ingen forskjellsbehandling i håndheving av dette.
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Grupperegel 3: Vi følger norsk lov. Ulovlige varer/aktiviteter/bilder vil bli slettet, gjentatte
brudd her vil medføre utestengelse.
Grupperegel 4: Omtale, salg og reklame for egen vinning, konkurranser og give aways o.l er
ikke tillatt.
For å kunne ha meningsutvekslinger ble gruppen forhandlerkontakt opprettet.
Kommunikasjon mellom forening og forhandlere anses som et hjelpemiddel i en uoversiktlig
overgangsfase.
Ved innføring av ny regulering: Ny regulering vil medføre en del oppfølging og merarbeid for
kontroll av hva staten har registrert som lovlige forhandlere/varer. Vi vet dette vil skape
utfordringer og at glipper vil kunne skje, men ønsker å tilstrebe at lovverket etterfølges i størst
mulig grad for å framstå som en seriøs aktør, også mot myndighetene. Damperlovens regel 3
og 4 vil etterfølges også ved innføring av ny regulering. Dette medfører at omtale av
produkter utover brudd på regel 4 vil tillates ettersom nikotinholdig e-væske blir tillatt solgt i
Norge.
Oppsummert: NDS opprettholder praksisen slik den er beskrevet over. Styret vil i neste
periode evaluere praksisen for å vurdere om det er behov for å justere noen av retningslinjene.
Vedtak: Forslaget ikke vedtatt, 14 stemmer for forslaget og 114 imot.

Sak 11.8:
Forslagsstiller: Styret
Styret foreslår at valgkomiteen utpeker en revisor senest 31.12.18 til å gjennomgå foreningens
regnskap innen årsmøtet. Fra og med 2019 skal revisor velges av årsmøtet.
Vedtak: Forslag vedtatt med 125 stemmer for og 3 imot.
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Handlingsplan for NDS 2018 - 2019
Foreningens primære formål er å jobbe for akseptabel statlig regulering av dampeutstyr og
spesielt nikotinholdig fordampervæske som et selvstendig nytelsesmiddel. Vi ønsker også økt
fokus på og etablering av damping som skadereduksjonsalternativ til tobakkssigaretter. Dette
formålet ligger til grunn for styrets prioriteringer og satsinger skadereduksjonsalternativ til
tobakkssigaretter. Dette formålet ligger til grunn for styrets prioriteringer og satsinger for
kommende periode, konkretisert i budsjettet.
For å være synlige og påvirke myndigheter og opinion må vi ha flest mulig medlemmer.
Samtidig er det nødvendig å ha tilstrekkelig økonomi til å satse og markedsføre oss. I 2015
ble det vedtatt å innføre kontingent. Styret fremmer nå forslag om å redusere kontingenten
etter tilbakemeldinger om at en lavere kontingent vil bidra til å øke medlemstallet.
Inntekter
På inntektssiden legger styret opp til et konservativt anslag, basert på foreslått redusert
kontingent (kroner 250) og et anslag på 600 betalende medlemmer, det vil si kroner 150 000. I
tillegg får vi erfaringsmessig en del donasjoner.
Dette er budsjettert noe lavere enn faktiske tall for 2017.
Markedsføring og kommunikasjon
Mediestrategi
Det er satt av 25.000 kr til mediestrategi. Styret har det siste året en håndfull ganger blitt
kontaktet av presse og myndigheter ved behov for informasjon/uttalelser. Dette er et viktig
steg i riktig retning. For å oppnå mer interesse for å ta kontakt med foreningen blir
synliggjøring av foreningen nødvendig. Verktøy foreløpig benyttet for annonsering er
facebook og instagram. Vi fortsetter med lasermarkedsføring via segmentering, men er i
behov for mer kunnskap i utførelse av dette. Statistikk via måleverktøy planlegges benyttet i
denne prosessen. Deltagelse på kurs eller å leie inn tjenester kan bli aktuelt. Vi ønsker å øke
antall publikasjoner/annonseringer. Vi ser at vi kunne utnyttet mer av fjorårets budsjett. Det
skal utformes en publiseringsplan for annonsering innenfor budsjettets rammer.
YouTube er den største kanalen innen sosiale medier, med 3,7 millioner brukere i Norge.
NDS Youtube har pr. 29.04.17, 20 abonnenter. Her er det et enormt utviklingspotensiale som
også åpner for annonsering.
Pressemeldinger har gitt lite utbytte, og vil ikke bli benyttet.
Infomateriell og markedsføring
Det er nå trykket opp en ny informasjonsbrosjyre i 10 000 eksemplarer, som blant annet
distribueres til forhandlere. Brosjyren vil også benyttes på Arendalsuka. Vi forventer at dette
vil føre til økt medlemstall. Dersom satsingen er vellykket, er det aktuelt å trykke opp flere
eksemplarer. Det kan også være aktuelt å kjøpe inn reklameartikler, som kulepenner, krus,
visittkort og liknende. Det er budsjettert med kroner 80 000 under denne posten.
Administrasjon
Diverse administrative utgifter
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Flere av administrasjonsutgiftene er faste løpende utgifter, som IT-relaterte utgifter, Styreweb
mv. samt porto. Disse er relativt lave, anslått etter erfaring med prisnivået på slike tjenester.
Reiseutgifter
Det er budsjettert med reiseutgifter på kroner 40 000 i forbindelse med ad hoc
arrangementer/møter osv., som ikke er spesifisert andre steder. Dette kan for eksempel dreie
seg om møter med politikere, myndigheter, forskere og andre relevante aktører.
Frikjøp av arbeidstid
Styrets medlemmer bruker store deler av fritida til å jobbe for foreningen. NDS er blitt
anerkjent som en seriøs representant for dampere i Norge, og rådgivende for myndighetene i
reguleringsspørsmål. Vi er høringsinstans i ulike saker, og blir invitert for å informere. Det er
nødvendig og viktig at styremedlemmene kan stille opp på møter eller delta i
arrangementer/konferanser selv om disse finner sted i arbeidstiden, og at det i perioder er
mulig å ta fri for å jobbe med større saker. Det er derfor budsjettert med midler til frikjøp av
arbeidstid. Vi har i forrige periode brukt mindre enn budsjettert til denne posten, men ønsker å
benytte muligheten i større grad, slik at flere styremedlemmer kan delta på
arrangementer/konferanser. Vi foreslår derfor å øke posten til kroner 60 000.
Arrangementer
Styre-/adminmøter
Vi ønsker å organisere to fysiske styremøter/samarbeidsmøter med administrasjonen i
kommende periode. Erfaringene med slike møter er at de er produktive, inspirerende og bidrar
til godt samarbeid og felles forståelse mellom styret og administrasjonen. Møtene vil bli
organisert på rimeligste måte, som i forrige periode. Flere har lang reisevei, og vi ønsker at
flest mulig skal kunne delta. Det er derfor budsjettert med kroner 25 000.
Deltakelse på internasjonale møter/konferanser
Blant fjorårets viktigste arrangementer var deltakelse på konferansen GFN (Global Forum on
Nicotine) i Warsawa. Her innhenter styret kunnskap om den nyeste forskningen, slik at
kvalitetssikret informasjon kan videreføres til medlemmene. De som deltok i 2017 hadde stor
nytte av dette. I tillegg til kunnskap, er det viktig å knytte kontakter med fagmiljøet innen
feltet. Styret ønsker derfor å prioritere deltakelse på konferansen også i år. Det kan også bli
anledning til å delta på andre konferanser.
Det er budsjettert med i alt kroner 70 000 på denne posten.
Arrangement/landssamling/årsmøte
Det er budsjettert med kroner 30 000 til årsmøtet. Dette inkluderer leie av lokale, reise og
overnatting til styremedlemmene, og bevertning til arrangementet.
Arendalsuka
En viktig satsing som er ny av året er stand i Arendalsuka. Styret anser dette som en svært
god anledning til å informere om og markedsføre dampesaken, samt påvirke politikere og
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opinionsdannere. Arendalsuka har utviklet seg til en arena hvor Norges meningselite samles
hvert år, og får stor mediaoppmerksomhet. Arbeidet med å rekruttere frivillige til å bemanne
standen er godt i gang. Vi er forpliktet til å bemanne standen under åpningstiden alle dagene
arrangementet pågår, og det er viktig å bygge nettverk utenom åpningstiden. Det er derfor satt
av midler i budsjettet til å dekke kost og losji i en uke for 4 personer, i alt kroner 40 000.
Reserve
Vi har redusert reserveposten betraktelig i forhold til fjorårets budsjett.
Vedtak: Budsjett og handlingsplan godkjent med 120 stemmer for, 5 imot.

Valgkomiteens reviderte innstilling for årsmøtet 21.04.2018
Valgkomiteen har bestått av Sigrid Lerud (leder), Janne Follesø og Sven Egil Sørby.
Varamedlemmer: Veronica Kvåle Nyborg og Rolf Ingar Johansen.
Etter at valgkomiteens første innstilling ble offentliggjort, har medlemmene hatt anledning til
å komme med motkandidater.
Mange av de foreslåtte har takket nei til å stille til valg og noen av de foreslåtte har ikke vært
valgbare etter NDS sine vedtekter. Etter diskusjoner med de foreslåtte vil valgkomiteen endre
sin innstilling, slik at Lars Cedolf Eilertsen foreslås som varamedlem til styret og Terje Elde
foreslås som medlem i valgkomiteen.
Valgkomiteens innstilling blir dermed uten motkandidater.
Nestleder: Mette Orten (gjenvalg)
Mette Orten ble innhentet som varamedlem til styret 30.05.16. Videre ble hun innhentet til
styreverv 14.07.16, derpå hun 22.08.16 ble innsatt som nestleder som erstatter for Sven-Egil
Sørby.
Sekretær: Helene Berg
Grunnet frafall av varamedlem ble Helene Berg innhentet som varamedlem til styret 24.04.17.
Dette ble utført etter valgkomiteens retningslinjer. 19.12.17 erstattet hun Jo Thorsrud som
styremedlem.
Styremedlem: Bjørn Are Johnsen (gjenvalg)
Bjørn Are Johnsen har vært styremedlem i NDS siden forrige årsmøte.
Styremedlem: Frank Timannsvik Frank Timannsvik er 60 år, tre barn og tre barnebarn. Har
ikke organisasjonserfaring, men har drevet eget firma med over 40 ansatte i 15 år. Han har
både tid og lyst til å jobbe i styret. Han har et stort engasjement i dampesaken og er
sannsynligvis kjent for mange gjennom aktiv deltakelse på Facebook og på dampetreff.
Varamedlem: Yvonne Johnsen
Yvonne Johnsen har vært sekretær i NDS i to år. Før det var hun varamedlem til styret i ett år.
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Varamedlem: Lars Cedolf Eilertsen
Lars Cedolf Eilertsen er 43 år. Han er driftsansvarlig for Wulff & Co AS avd Bergen og har
organisasjonserfaring fra idretten.
Leder Andre Bendigtsen og kasserer Kenni Persen er ikke på valg i år.
Valgkomite: Tron Skjelve (leder) , Terje Elde og Nina Snapp Sørling Varamedlem til
valgkomite: Eva Ferret Mehlum.
Vedtak: Innstillingen vedtatt med 121 stemmer for og 5 imot.
Kommentarer til valg:
Det kom innspill fra flere av medlemmene at det burde være mulig å stemme på hver enkelt
representant til et valg. Dette ble diskutert på årsmøtet. Styret ser valget kunne vært satt
opp annerledes men dette hadde uansett ikke hatt noen konsekvens for utfallet grunnet
mangel på motkandidater. Styret tar innspillene med seg i sitt videre arbeid.

Det nye styret består av:
Leder: .............................................. Andre Bendigtsen
Nestleder: ....................................... Mette Orten
Sekretær: ........................................ Helene Berg
Kasserer: ......................................... Kenni Persen
Styremedlem: ................................. Bjørn Are Johnsen
Styremedlem: ................................. Frank Tinmannsvik
Varamedlem: .................................. Yvonne Johnsen
Varamedlem: .................................. Lars Cedolf Eilertsen

Asker 21. April 2018.

Yvonne Johnsen
(Referent)

Sven Egil Sørby

Tonje Rudolfsen
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Signature:
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Signature:
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