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Organisasjonsstruktur for Norsk Dampselskap. 
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Om organisasjonsstruktur og personalpolitikk:  

Organisasjonsstruktur med personalpolitikk er utformet med utgangspunkt i 
Frivillighet Norges anbefalinger for godt styresett i frivillige organisasjoner. Sak 
5c.2.18, vedtatt 16.02.18. 

Styret har ansvar for å vedta organisasjonens personalpolitikk. Styret skal påse at 
organisasjonen oppfyller sine plikter og sørge for at det er etablert en 
personalpolitikk som er forenlig med organisasjonens verdier og fungerer som 
verktøy for å realisere organisasjonens formål jf. vedtektene. 

Styret skal etablere tydelige retningslinjer for hvordan styret og ressurspersoner skal 
kommunisere og hvilken ansvarsdeling som gjelder. Hovedregelen er at styrets 
medlemmer retter sine spørsmål knyttet til personalforvaltning og arbeidsmiljø til 
styreleder dersom det er behov for å ta opp dette utenfor styremøtene. 

Driftsansvarlig er bindeleddet mellom styre og administrasjon. Driftsansvarlig kan 
utnevnes blant styreverv eller delegeres til medlem av administrasjonen, ofte omtalt 
som admins. 
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Styreleder representerer styret som arbeidsgiver. 

Styreleder har jevnlig dialog med driftsansvarlig. Styreleder og driftsansvarlig er 
representanter for hhv. styret og administrasjonen. Administrasjonen skal 
hovedsakelig rette sine spørsmål og standpunkter knyttet til personalforvaltning og 
arbeidsmiljø til driftsansvarlig. 

Dialog kan utføres i den formen som anses hensiktsmessig, men økonomiske 
hensyn bør tas med i betraktning. Skype eller lignende anses å være en god 
kommunikasjonsform. 

Daglig samarbeid utføres i NDS StyreAdmin, en samarbeidsgruppe som består av 
styret og admins. 

Organisasjonskart:  
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Om styret:  

Styret i Norsk Dampselskap. 

Foreningen ledes av et styre med 6 antall medlemmer som ikke har kommersielle 
interesser i dampeindustrien. Styret er vanlige forbrukere og stemmeberettigede 
medlemmer, tillitsvalgte valgt inn av medlemmene i foreningen på årsmøtet. 
Foreningens vedtekter er styrets kjøreregler, og vedtak ellers baseres på 
flertallsavgjørelser. Tillitsverv medfører ikke noen form for honorar og drift av 
foreningen baseres på frivillig innsats av de tillitsvalgte. 

 

Om administrasjonen: 

Administrasjonen(admingruppen) består av stemmeberettigede medlemmer i NDS 
som drifter NDS sine fb-grupper. Dette innebærer ikke noen form for honorar, og 
baseres på frivillig innsats. Fb-gruppene administreres etter et sett grupperegler kalt 
“Damperloven”, og all moderering skjer hovedsaklig ved flertallsavgjørelse. 
Admingruppen streber etter å holde seg nøytrale, ikke la egne preferanser og 
meninger farge avgjørelsene og for at norsk lovverk opprettholdes i gruppene.  

 

Kildehenvisning: 

Frivillighet Norges anbefalinger for godt styresett i frivillige organisasjoner (2016). 
Nedlastet 05.09.18. 
http://www.frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/Styredagen_2016/201070FrivillighetNorg
eStyreprinsipper_V3.pdf 
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