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Sak 2.5.17. Handlingsplan, vedtatt på styremøte 07.05.17. 
 
NDS jobber for akseptabel statlig regulering av dampeutstyr og spesielt nikotinholdig 
dampevæske som nytelsesmiddel som også virker til røykeslutt.  
For å klare å påvirke i riktig retning, må vi ha tyngde. For å få tyngde må vi ha mange 
medlemmer. 
Det er mellom 50.000 og 100.000 dampere i Norge, bare ca 4000 er medlemmer pr i dag. 
Mange av de resterende vet ikke en gang at vi finnes. Skal vi klare å nå ut til dem, må vi ha 
økonomi til å markedsføre oss. 
På ekstraordinært årsmøte den 23.03.2015, ble det vedtatt å innføre kontingent. Årsmøtet 
vedtok også at det fremdeles skal være mulig å være gratis støttemedlem. Man har fortsatt 
med denne ordningen men i tillegg 25.03.17 åpnet for nedsatt pris til uføre og 
minstepensjonister.  
Størrelse på kontingenten avgjøres på årsmøtet. Sats for 2017-2018 er 300 kr for ordinært 
medlemskap og 150 kr for uføre og minstepensjonister.  
 
Budsjettet 
 
Slik det er, vet vi ikke hvor mange betalende medlemmer vi vil få. Det ble derfor tatt 
utgangspunkt i en kontingent på 300 kroner og 600 betalende medlemmer.  
 
Informasjonsmedarbeider/betalt arbeidskraft 
Ideelt sett, burde NDS hatt en informasjonsmedarbeider på full tid. Det har vi ingen 
muligheter for å klare, før antallet betalende medlemmer overstiger 1500. Det er i årets 
budsjett satt av 40.000 til frikjøp av arbeidstid. Dette innebærer at styremedlemmer kun får 
tatt ut enkeltdager og at en må prioritere hvilken møtevirksomhet som er viktigst.  
 
Mediestrategi og pressemeldinger 
Styret jobber med en overordnet mediestrategi, men ingen av oss har bakgrunn i 
informasjonsarbeid, så vi opplever et sterkt behov for å kjøpe hjelp til å legge ordentlige 
slagplaner for hvordan vi skal nå ut i media. Slik situasjonen nå er, opplever vi gang på gang 
at henvendelsene vi gjør til pressen og nyhetsmedia blir oversett. Målet må være at vi blir 
bedt om en uttalelse, hver gang det kommer en nyhet angående damp. – Det skal være like 
selvfølgelig som at NAF blir kontaktet hver gang det kommer nyheter rundt vegtrafikk og 
biler. 
Det er satt av 20.000 kr til pressemeldinger. Et årsabonnement vil koste 4200 kr, for statistikk 
4200 kr til, for medieovervåkning og presseklipp vil kostnaden bli 4000 kr for 3 måneder. 
Summert blir dette 24.400. Dette betyr at hvis vi ønsker maksimalt utbytte av 
pressemeldingstjenesten vil vi overskride budsjettet. Dette vil bety at vi ikke har råd til å 
betale for å få økt kompetanse. I tillegg må vi velge bort tjenester.   
 
Informasjonsmateriell og reklame 



Det er satt av 60.000 i budsjettet til infomateriell og markedsføring.  
Vi har publisert en artikkel via Facebook sine tjenester. Det ble benyttet 880 kr på 12 dagers 
annonsering. Innlegget ble delt 126 ganger og likt av 286 stykker. Vi valgte hele Norge som 
geografisk område for annonsering og en aldersgruppe mellom 18-65+. Annonsen står 
registrert med 23.192 personer nådd. Vi ser potensialet i dette og det er satt av 20.000 til 
mediestrategi. Spriket mellom interesse og antall personer er allikevel for stort. Vi kunne 
trenge økt kunnskap om journalistikk og hvordan vi kunne øke interessen for publiserte 
innlegg. I tillegg trenger vi kunnskap og midler til å utnytte våre kanaler på sosiale medier 
maksimalt. Dette ville innebære frikjøp av arbeidstid i tillegg til å dekke kostnad for 
kursavgifter. Vi ønsker å undersøke potensialet og kostnader rundt utvikling av NDS sin 
Youtube kanal. Styret jobber med å søke på midler til et prosjekt under utvikling som ledd i å 
få informasjon ut til medlemmer og ikke-medlemmer.  
 
Driftsutgifter 
Serverleie og IT-utgifter er ganske lave, men vi ønsker å kjøpe større lagringsplass for 
forumet. Det kan vi gjøre hvis vi får minst 500 betalende medlemmer. 
Revisortjenester må vi kjøpe. Når det gjelder regnskap, så går det greit å håndtere internt, så 
lenge vi ikke har arbeidsgiveransvar. Vi må derfor sette av penger så vi kan få dette til. 
Det koster å kreve inn kontingent og å ha et administrasjonssystem for medlemslister etc. 
En post for løpende driftsutgifter, som porto etc. må vi også ha. 
Mesteparten av styrearbeidet foregår på nett. Vi har også mulighet for å ha møter på Google 
Hangouts e.l. Med styremedlemmer bosatt spredt over landet vil det likevel være fornuftig å 
sette av penger til å kunne samles fysisk et par ganger i året. 
 
Deltakelse på internasjonale konferanser 
Det viktigste stedet å være representert på utenlands er nikotinforum i Warszawa. NDS sine 
utsendte i fjor opplevde stor nytteverdi av å delta på konferansen i fjor. Både pga økt 
kunnskap og større nettverk. Det er en nødvendighet å knytte kontakt til fagmiljøet som 
finnes på dette området. En av fjorårets kontakter ble et bindeledd som sikret NDS 
medlemskap i INNCO. Vi sender derfor 4 representanter men har budsjettert mulighet for å 
sende 6. – på billigste måte, selvfølgelig. Får vi mer enn 1000 betalende medlemmer, vil vi 
vurdere om det er flere konferanser som kunne vært nyttige å delta på. Hvis kun 4 
representanter reiser vil vi undersøke om lignende konferanse er aktuelt for 2 representanter. 
Helst skulle vi hatt mulighet til å delta i flere. 
 
Årsmøte 
Styret ønsker seg et større dampetreff i forbindelse med neste årsmøte. Reise/opphold må 
selvfølgelig bli for den enkeltes regning. Vi har satt av penger til leie av et lokale og håper vi 
finner et egnet sted som er tilgjengelig for mange. Vi undersøker mulighet for å dekke mat og 
mineralvann avhengig av hvor mange som møter. Planlegging og gjennomføring av et 
årsmøte krever mye tid. Vi ønsker å se på muligheten til å sette dette arbeidet bort, slik at 
styret kan bruke tiden i politisk retning.  
 


