



Kommunikasjonsstrategi for Norsk Dampselskap. 
Vedtatt 05.03.19. 


FORORD 

Kommunikasjonsstrategien skal sikre at alle har en felles forståelse for hva 
foreningen ønsker å kommunisere, hvordan, til hvem og ansvarsfordeling innen 
området.


SITUASJONEN I DAG 

Om foreningen Norsk Dampselskap. 

Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union 
of Vapers.

NDS er en brukerorganisasjon basert på likemannshjelp, frivillig og ulønnet innsats. 
Organisasjonen/foreningen er uten økonomiske interesser i industrien. 

Vi bistår storrøykere som ønsker å slutte å røyke med råd om sikkerhet, bruk, 
objektiv forskning. Vi jobber for skadereduksjon og en bedre helse, for mennesker 
som ikke klarer å stumpe røyken på annet vis. Vi fremmer dampens sak som 
skadereduksjonsalternativ og nytelsesmiddel, som derfor fungerer til røykeslutt.

Vår funksjon som organisasjon er å være den som er mest oppdatert om e-sigaretter/
damp i Norge for å kunne fungere rådgivende samfunnsmessig ved behov. I 
forbindelse med utvikling av nytt lovverk er vi høringsinstans og har deltatt 
rådgivende skriftlig og muntlig i hele prosessen.

Foreningen ledes av et styre bestående av 6 personer. Styret er vanlige forbrukere og 
medlemmer, tillitsvalgte  uten økonomiske konflikter til vervet. Styremedlemmene 
velges på årsmøtet. 




NDS har støttemedlemskap som er gratis. Ønsker en å være stemmeberettiget 
betaler man kontingent årlig. 

Vedtekter: http://www.norsk-dampselskap.no/cms/files/8315/2734/4704/
Vedtekter_2018.pdf

Mer informasjon: www.norsk-dampselskap.no. 


Formål og visjon:  
Vedtektenes § 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 skadereduksjons-alternativ for 
nikotinavhengige.

Avholde samlinger og informasjonsmøter om og med damping. 

Norsk Dampselskap er en ideell forening.


Visjon:  
Norsk Dampselskap skal jobbe for akseptabel statlig regulering av dampeutstyr og 
spesielt nikotinholdig fordampervæske som nytelsesmiddel og 
skadereduksjonsalternativ. 

Alle nåværende røykere skal ha tilgang til e-sigaretter/damp som fullverdig, 
skadereduserende alternativ til tobakkssigaretter. 


Om damp: 
Elektroniske sigaretter/damp blir i sin helhet underlagt tobakkskadeloven. 
Tobakkproduktsdirektivet, TPD innføres i Norge i løpet av 2019, og spesifikke detaljer 
rundt direktivet i Norge er foreløpig ikke kjent. Årsak for regulering under 
tobakkskadeloven er at damping defineres som tobakkssurrogat. Dette defineres 
som produkter som etterligner bruk av tobakk. Nikotin er fortsatt under 
legemiddelloven i påvente av implementert direktiv.

 


Kommunikasjon og informasjon: 

http://www.norsk-dampselskap.no/cms/files/8315/2734/4704/Vedtekter_2018.pdf
http://www.norsk-dampselskap.no/cms/files/8315/2734/4704/Vedtekter_2018.pdf
http://www.norsk-dampselskap.no/


Spredt lokalisasjon geografisk medfører store kostnader om styret skulle møtes 
fysisk flere ganger i året. Styremøter foregår derfor nettbasert. Konkrete oppgaver 
delegeres og arbeidet evalueres. For den globale organisasjonen INNCO samt 
søsterforeningen DADAFO i Danmark er det oppnevnt egne kontaktpersoner for å 
kunne ivareta en relasjon med disse. Kommunikasjon foregår via mailutveksling, men 
også personlig oppmøte. Sommeren 2018 deltok NDS på INNCO´s 
generalforsamling i Warsawa. Nordic Network on Tobacco Harmreduction, ble 
opprettet sommeren 2018 for å styrke det nordiske samarbeidet. Deltagere i 
samarbeidet er fra Danmark(DADAFO), Finland, Sverige, Island og Norge (NDS).  


Utover oppgavene som naturlig tilhører et verv er andre forefallende 
ansvarsoppgaver fordelt enkeltpersoner i styret. I tillegg ser vi nytteverdi av 
samarbeidsgrupper innen oppgaver som arrangementsplanlegging, nyhetsbrev, 
hjemmeside, media/strategi, livestream. Medlemmene henvises til en e-postadresse 
for innsending av innspill til styret. I tillegg gis medlemmene mulighet til å sende inn 
spørsmål til styret i en tråd for dette inne på facebookgruppen for betalende 
medlemmer, og via den offisielle facebooksiden til NDS. 


KOMMUNIKASJONSMÅL OG BUDSKAP. 

Verdier og prinsipper for organisasjonens kommunikasjonsvirksomhet.


Er tilstede og  tilgjengelige, ønsker åpenhet rundt drift og økonomi, å være en lydhør, 
proaktiv og kommunikativ organisasjon. Har et stadig økende nettverk og er bevisst 
at dette må ivaretas.


ANSVAR OG ORGANISERING 

• LEDERANSVAR: Kommunikasjon er et lederansvar. Kommunikasjon og 
informasjon skal være integrert i foreningens  plan- og styringsdokumenter. 

• LINJEANSVAR: Kommunikasjonsansvaret skal følge linjeprinsippet; den som 
har ansvaret for en oppgave har også ansvaret for å informere om hva som 
utføres. 



• KOMMUNIKASJONSKOMPETANSE: Det er leders plikt å sørge for at 
tillitspersoner følger kommunikasjonsstrategien og har kommunikasjonsfaglig 
kompetanse. 

Mål og målgrupper:  

MÅL: Norsk Dampselskap skal spørres til råds i alle saker som gjelder røykeslutt og 
damping. Foreningen er en selvskreven deltaker i alle offentlige debatter rundt 
temaet. Foreningen skal være en rådgivende og objektiv part basert på tidsaktuell 
forskning. 


Målgrupper:  

Om målgruppene: Vi har valgt å fokusere på fire personas i vårt arbeide, der to er 
interne og to eksterne.  


Interne målgrupper: 

• Røykere: Skeptikeren som har forsøkt mange metoder for røykeslutt, som helst 

ikke vil slutte å røyke.  

• Brukergruppen(dampere):  Basert på statistikk fra brukerundersøkelse utformet 
av Helene Berg er 60 prosent menn og 40 prosent kvinner. Når det gjelder 
alder ligger hovedtyngden mellom 30 og 49 år. Det er også en betydelig andel 
som er 50 år eller eldre. Bare 1 prosent er under 20 år. Videre viser den at det 
nesten bare er røykere/eks-røykere som begynner å dampe. Den viser videre 
at de som finner seg til rette med dampen for en stor del er en gruppe røykere 
som har røykt lenge og mye, og prøvd å slutte flere ganger, ved hjelp av de 
midlene som er tilgjengelig. Men det har ikke fungert. Dampere er en gruppe 
som har funnet et nytelsesmiddel som erstatter røyken fullt ut, og som 
fungerer over lang tid. Det er viktig å skille mellom nybegynneren og den 
erfarne og ta dette med i vurderingen før noe publiseres. Hvem ønsker man å 
nå med det en publiserer.  

Eksterne målgrupper:

• Politikere: Føre-var prinsippet preger det politiske arbeidet innen 

skadereduksjonsfeltet. Politikeren er tilbakeholden og forsiktig i sine uttalelser 



om skadereduksjon og damping.  

• Journalister: Ofte på jakt etter sensasjonelle overskrifter. Vi kan gjøre det 
lettere for journalisten å skrive om oss ved å se til at kilder og informasjon er 
lett tilgjengelig. 

Strategiske satsingsområder. 

Organisasjonens strategiske kommunikasjonsoppgaver basert på foreningens 
formålsparagraf i vedtektene. 


	 Satsningsområde 1: Akseptabel statlig regulering. 

KOMMUNIKASJONSMÅL: En akseptabel statlig regulering av dampeutstyr og 
spesielt nikotinholdig fordampervæske som nytelsesmiddel og 
skadereduksjonsprodukt.


KOMMUNIKASJONSOPPGAVER: Drive lobbyarbeid basert på fakta, forskning og 
brukerperspektivet. Oppsøke pressedekning ved aktuelle hendelser. Skape større 
synlighet og oppmerksomhet i offentligheten og i det politiske systemet.  


AKTØRER/BERØRTE PARTER:  Journalisten. Politikeren. 


	 Satsningsområde 2: Et tryggest mulig produkt. 

KOMMUNIKASJONSMÅL: Oppmuntre og bidra til testing og utvikling av sikre 
produkter.


KOMMUNIKASJONSOPPGAVER:  Oppmuntre og bidra til sunn skepsis med 
påfølgende minimal skaderisiko. Informere om hvordan en kan unngå risiko ved bruk 
av batterier, hjelpe brukerne til sikker bruk/ sikkerhetsprinsipper ved (selvmiksing). 
Dialog med forhandlere/produsenter, innhente oppdatert kunnskap, bidra i 
standardiseringsarbeidet (Standard Norge - speilkomiteen). 


 AKTØRER/BERØRTE PARTER: Røykeren. Damperen. 


	 Satsningsområde 3: Bidra til økt kunnskap.  



KOMMUNIKASJONSMÅL:  Stille informasjon til rådighet for røykere, dampere og 
andre interesserte.


KOMMUNIKASJONSOPPGAVER: Påvirkningsarbeid, mediearbeid, relasjonsbygging. 
Samle kunnskap og holde seg oppdatert ved å delta på konferanser, kurs, lese 
forskning og nyheter og videreformidle innhentet kunnskap. 


AKTØRER/BERØRTE PARTER: Røykeren. Damperen. Journalisten. Politikeren. 


	 Satsningsområde 4:   Fremme tilgjengelighet. 

KOMMUNIKASJONSMÅL: Fremme tilgjengeligheten av damp som effektivt 
skadereduksjons-alternativ for nikotinavhengige.


KOMMUNIKASJONSOPPGAVER: Påvirkningsarbeid, mediearbeid, relasjonsbygging.


AKTØRER/BERØRTE PARTER: Røykeren. Damperen. Journalisten. Politikeren. 


	 Satsningsområde 5: Avholde samlinger og informasjonsmøter. 

KOMMUNIKASJONSMÅL: Øke kunnskap om dampen og med det bidra til en 
holdningsendring rundt skadereduksjonsprodukter. Bidra til at flere lykkes med 
røykeslutt.


KOMMUNIKASJONSOPPGAVER:  Avholde samlinger og informasjonsmøter om og 
med damping. 

Påvirkningsarbeid, mediearbeid, relasjonsbygging. Større synlighet og 
oppmerksomhet i offentligheten og i det politiske systemet, og høyere prioritering på 
den politiske dagsorden.


AKTØRER/BERØRTE PARTER: Røykeren. Damperen. Journalisten. Politikeren. 




Kartlegging av utfordringer.  

UTFORDRINGER for kommunikasjonsarbeidet: 


GAP analyse - Hvor er vi og hvor bør vi være. 


For å vurdere nåværende situasjon tar vi utgangspunkt i en brukerundersøkelse utført 
av Helene Berg for NDS. «Den store norske dampeundersøkelsen» ble publisert i 
Minerva 16.11.17. 

En del av undersøkelsen omhandlet interne forhold. Denne delen ble ikke 
offentliggjort men benyttet til forbedringsarbeide. Undersøkelsen ble utført på 
Facebook i forskjellige dampegrupper inkludert NDS sine egne grupper. Det ble 
mottatt 887 svar totalt derav 303 betalende medlemmer og 381 støttemedlemmer, 
202 ikke-medlemmer. 

Under punktet viktigste grunner til å være medlem svarte flesteparten: støtte NDS/
kampen for dampen/gjøre NDS større og sterkere. Viktigste grunner til å ikke være 
medlem svarte flesteparten vet ikke, visste ikke om kontingent, ikke kommet så 
langt, vet ikke hva NDS gjør. Andre årsaker med mindre svarprosent er økonomi, 
ønsker ikke pga admins/styret/enkeltpersoner/FB gruppe/fjerning av rabatter. Et fåtall 
svarte at de har sluttet å dampe, ikke benytter facebook, bor i utlandet, støtter ikke 
NDS, mener foreningen ikke har handlingskraft, venter på å få betale, dårlig 
innkreving.

Flesteparten mener det viktigste foreningen jobber med er fokus på 
informasjonsarbeid/opplysning/media/forskning, avskaffe TPD, kjempe for videre 
damping/lovlighet/styrke foreningen.

68% oppfatter NDS som en seriøs forening. Kun et fåtall mener at NDS blir lyttet til 
av politikere. Det kommer frem at NDS bør jobbe for mer mediedekning. 58% svarer 
at de vet hva NDS står for, mens over 50% mener NDS er en gruppe på Facebook.


Konklusjon, foreløpige tiltak og veien fremover: 
Undersøkelsen viser et tydelig forbedringspotensiale innen kommunikasjon til 
medlemmer/ikke-medlemmer om foreningen, 




forskjell på forening og facebookgrupper har vi tatt tak i ved navneendring på 
facebookgruppen til NDS - Forbrukergruppe. Gruppen het tidligere Norsk 
Dampselskap.

Styremedlemmene er aktive i facebookgruppene, og tilgjengelig for medlemmene der 
i tillegg til å selv være betalende medlemmer i foreningen. Dette har tidvis ført til 
misforståelser rundt hva som bør uttales i form av å representere styret og i form av å 
også være deltagende som privatperson. 

Vi har utformet interne retningslinjer for å sikre at det fremkommer tydelig om en 
uttaler seg som styremedlem eller privatperson. Disse fungerer også veiledende 
innen “nettvett”.


Om medlemsmassen:  
NDS er en landsdekkende forening med en facebookgruppe på over 13000 
medlemmer.  En medlemsmasse på oppunder 5000 medlemmer anses proporsjonalt 
lavt til sammenligning. Antall betalende medlemmer er også for lavt med hensyn til 
økonomisk bærekraft og uproporsjonalt med å være en landsdekkende forening i et 
land med mellom 50-100.000 dampere(2015).  Det antas en betraktelig økning i 
antallet dampere høsten 2018 til sammenligning med 2015, men korrekte tall for 
2018 foreligger ikke. 


Om forbud mot rabatter:  
Forbud mot rabatter ihht norsk lovverk har betydd tap i medlemsmassen. Innhenting 
av nye medlemsfordeler kan ikke være i strid med lovverk, gå på bekostning av 
foreningens formål eller opprettholdelse av en forsvarlig drift. Dette medfører at 
oppgaven har vært vanskelig å gjennomføre til tross for flere forsøk på å innhente 
lovlige rabattavtaler i butikker, hotellovernatting og lignende. 


Om skriftlig kommunikasjon:  
Kommunikasjon foregår som oftest skriftlig. Vi ser at dette gir rom for misforståelser 
og ønsker ytterligere bruk av kommunikasjon via live video. E-post har vi over tid sett 
benyttes minimalt som kommunikasjonsform i medlemsgruppen. Dette er den 
formen for kommunikasjon som har vært tilbudet ut mot medlemsmassen og vi 
ønsker å forbedre tilbudet. 


Om et samlet dampemiljø:  
Vi trenger økt fokus på ekstern informasjon, mediestrategi og annonsering. For å nå 
ut til andre deler av “dampemiljøet” har vi samarbeid med andre grupperinger på 



facebook og ved å møtes fysisk. Et stort antall forhandlere i Norge deler ut 
informasjon om foreningen i sine butikker. Kommunikasjon med forhandlere foregår 
hovedsaklig i en facebookgruppe. Nettverksjobbing har vært og vil fortsatt være et 
prioritert område innen kommunikasjonsarbeidet. Vi har opparbeidet nyttige 
kontakter som har vist seg å være uvurderlige i arbeidet, men dette må ivaretas, øke 
og benyttes aktivt. Samlet kan en i 2018 se et mer samlet dampemiljø til tross for 
medlemstap. Vi er i ferd med å få på plass en solid grunnmur basert på større 
nettverk og tydelige interne retningslinjer som gir mer tid til fokus på eksterne 
arbeidsoppgaver. 


Om mediekontakt: 
Styremedlemmene har ingen kommunikasjonsmedarbeider eller ansatte på heltid, 
slik at den som har kontakt med media er den som er mest kunnskap innen feltet vi 
får spørsmål om. 


Om sosiale medier:  
I dag har ett styremedlem nettansvar for sosiale medier med unntak av 
facebookgruppene. 

Gjeldende person har vært på kurs for å styrke bruk av sosiale media for økt 
kunnskap om markedsføring og bruk av plattformene. Det er behov for flere personer 
for å drifte disse plattformene optimalt. Forsøksvis benytter man hjelp internt blant 
medlemmene i en egen media/strategi-gruppe. Det er behov for flere nøkkelpersoner 
i denne, en kan også vurdere behovet for å kjøpe tjenester, anskaffe nye 
publiseringsverktøy som effektiviserer jobbingen. 

Planlegges bruk av nettstedsdata for maksimalt utbytte. Eksempler på verktøyer som 
er kostnadsfrie: Facebook insights, Google analytics, Google innflytelse, Twitter 
analytics, Youtube Analytics. Publiseringsplaner for enkeltprosjekter er tatt i bruk. En 
følger gitte tidsfrister og ansvar fordeles etter kompetanse og mulighet. 


Om reklameforbudet: 
Reklameforbudet er en hindring for å nå ut eksternt både med hensyn til 
informasjonsarbeidet og verving. At damping er implementert i tobakkskadeloven 
skaper utfordringer for vårt arbeide. Assosiasjonen til tobakksigaretter skaper et 
uønsket utgangspunkt for debatt. Fordommer og historikk skaper økt skepsis i 
forkant av dialog. Å innføre prinsippet skadereduksjon er i tillegg utfordrende grunnet 
“føre var”-prinsippet. 




Om skremselspropaganda: 
Skremselspropaganda med store oppskrifter skaper mer interesse og aktivitet enn 
gode nyheter. Det er fortsatt mye litteratur å lese med sprikende konklusjoner, 
gammel forskning som er tilbakevist ligger fortsatt på nettet og leses og tas uriktig 
med inn i nåtidens konklusjoner. Litteraturen som foreligger er ofte bestillinger fra 
industrien. Kildekritikk har blitt en viktig og tidkrevende oppgave i foreningens 
informasjonsarbeide. 


Publiseringsverktøy og bruksmetode: 

NDS - hjemmeside - Her er sentrale dokumenter for organisasjonen publisert. 
Nyheter og informasjon. Hjemmesiden er tenkt å være hovedstedet en søker seg til 
for å få informasjon om foreningen.

Styrebloggen - en del av hjemmesiden der styremedlemmer forteller om sine 
opplevelser i styrearbeidet. 

NDS - Youtube - nylig tatt i bruk. Videomateriale har stort potensiale for å spres.

NDS - side - Reservert forskning og nyheter.

NDS - Twitter - Kampverktøy. Påvirke media og politisk. 

NDS - medlemsarena - Pga lovverket har vi gått bort fra medlemsfordeler. Dette er 
Facebook-gruppen for betalende medlemmer.

NDS - forbrukergruppe - Fokus på starthjelp, likemannshjelp. Målet er å skape et 
godt sosialt miljø og støtteapparat for den som slutter å røyke. Dette er også vår 
største plattform for verving av nye medlemmer. 

NDS Instagram - En kanal for å skape interesse, her er også annonsemulighet som 
skal benyttes videre. 

LinkedIn -  Brukes lite, men viktig å ha konto der som organisasjon. Her henter en inn 
informasjon om organisasjoner og personer med privatkonto og kan bygge nettverk. 

Pinterest - Reklamefunksjon. Bilder legges ut og lenkes til hjemmesiden. Bruk av 
denne prioriteres ikke da det er få som benytter Pinterest aktivt i Norge (802000 har 
profil men logger ikke inn like hyppig som på andre plattformer. . 


Publiseringsplan. 

Norsk Dampselskap trenger å nå et bredere publikum enn egne Facebookgrupper. 
Årsak er “branding”merkevarebygging og potensielt verving av medlemmer eksternt. 
Det er derfor valgt å målrette publikasjoner eksternt med hovedfokus på 



hjemmesiden. 60% av nettrafikk foregår via Google. Twitter er vårt fremste 
kampverktøy og prioriteres derfor høyt. Youtube er et nytt satsningsområde som 
nylig er tatt i bruk. Hva som publiseres hvor baseres på eierskap. Youtube videoer 
deles på hjemmesiden for best utbytte. Hos konkurrenten Facebook publiseres 
materiale helst via facebook sin egen plattform, da dette belønnes med økt 
rekkekvidde. 


Prioriteringsrekkefølge er ellers basert på antall aktive brukere pr plattform etter 
statistikk fra IPSOS:https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/
2018-10/ipsos_some_3._kvartal_2018_0.pdf


1. NDS - hjemmeside 

2. NDS - Twitter (1034000 profiler) 

3. NDS - youtube (1779000 profiler, mens 2 910 000 bruker Youtube månedlig 
eller oftere).  

4. NDS - facebookside  

5. NDS - medlemsarena 

6. NDS - forbrukergruppe 

7. Instagram 

8. LinkedIn 

9. Pinterest 

 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2018-10/ipsos_some_3._kvartal_2018_0.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2018-10/ipsos_some_3._kvartal_2018_0.pdf


Omverdensanalyse:  

� 


“Dampemiljøet” - Intern påvirkning. 

• Forbruker: Medlemmer og ikke-medlemmer.  

• Forhandlere: Hva de kan tilby og hvordan påvirker forbruker og derfor 
foreningen. 

• Private med økonomiske interesser: Vil forsøke å påvirke foreningen til 
avgjørelser av egeninteresse.  

• Industrien: Vil forsøke å påvirke vår kampsak til å fremme egen sak.  



Samfunnet - Ekstern påvirkning. 

• Samfunnsøkonomiske forhold: Statistikk viser at røykere er fra lavere 

psykososiale forhold, har lavere utdanningsnivå og dårligere helse. Mange er 
uføretrygdede og vil rammes høyt av økte kostnader. 

• Teknologiske forhold: Teknologisk utvikling. 

• Kulturelle forhold: Forutinntatte holdninger. “Du røyker jo fortsatt”. Uvilje til å se 
bort fra “røykskyen”, og fokusere på ny forskning, fakta.  

• Demografiske forhold/miljø: Godt voksne røykere som ikke vil slutte å røyke.  

• Massemedier: Omtale. 

• Politiske og lovgivningsmessige forhold: Innføring av nye lovverk og EU 
direktiv.  

Oppsummering:  

Siden foreningen ble stiftet i 2011 har intern påvirkning fått for mye fokus og krevd 
store fysiske og psykiske ressurser. Et styre som forvalter foreningens interesser etter 
årsmøtevedtak står under konstant press fra et miljø der privatpersoner/
svartemarked vil forsøke å fremme egeninteresser. Dette har medført konflikter i 
miljøet, har vært og er svært skadelig for foreningens effektivitet og har tatt fokus 
bort fra dampepolitisk arbeide. Denne friksjonen i miljøet vil være konstant og 
uendret innen en regulering tvinger miljøet inn i lovlige former. 

Vi ser et behov for å jobbe målrettet eksternt og fokusere på faktorer vi KAN endre, 
og vil prioritere eksterne interesser fremover. Vi mener at dette over tid vil forplante 
seg positivt også internt. 


Prioritering vil heretter baseres objektivt etter om noe er gjennomførbart basert på 
hvilke ressurser foreningen har, om kostnad ikke er for høy til sammenligning med 
hvilken effekt et tiltak har.  Et tiltak skal alltid ha rot i vedtekter og formål.  

Saker som ikke harmonerer med dette prinsippet vil bli utsatt eller avvist. 




Tiltaksplan for kommende år: 

Det er nå utviklet en tydelig organisasjonsstruktur som dekker alle områder innen 
drift. Foreningen har godt rotfeste i alle plattformer og driften av disse har fått en 
gjennomgående rød tråd i foreningens formål. Foreningen er siden oppstart godt 
rustet for å utvide sitt arbeidsområde. Retningslinjer er på plass internt og bør brukes 
aktivt. Dette sikrer en mer effektiv tidsbruk og gjør det enkelt å gi lik og konsekvent 
informasjon om drift til tross for at en i en frivillig forening vil se hyppig utskiftning i 
styresammensetning og miljø. Tydelig fordeling av ansvarsoppgaver fremover sikrer 
at viktige arbeidsområder følges opp, ivaretas og utvikles. 

Vi ønsker å fortsette synliggjøring av foreningens ressurser. Det er flere 
ressurspersoner som står bak målene vi har nådd. 


Vi jobber aktivt for å øke antall ressurspersoner til tross for at arbeidet er frivillig og 
ulønnet. “Merkevaren” Norsk Dampselskap skal bygges opp og gjøres kjent også 
eksternt ved proaktive tiltak som deltagelse på konferanser, aktiv bruk av 
enkeltpersoner i massemediene. Hvis noe skjer er NDS tilstede enten fysisk eller via 
målrettet bruk av sosiale medier. 

Media/strategi skal brukes aktivt og rustes opp med flere ressurspersoner for å få 
vårt budskap kommunisert ut til røykeren, damperen, journalisten og politikeren. 
Hovedfokus vil rettes mot journalisten og politikeren. 


Norsk Dampselskap er en proaktiv, offensiv forening som skal inkluderes i alle saker 
som omhandler forbruker i Norge. 

Norsk Dampselskap tar sin rettmessige plass i norsk samfunnsdebatt. 


 



