
 
 
Handlingsplan og budsjett for Norsk Dampselskap. 
Som vedtatt 21.03.20, Årsmøtet.  
 
Vedtektenes § 2 Formål  
Jobbe for akseptabel statlig regulering av dampeutstyr og spesielt nikotinholdig 
fordampervæske som nytelsesmiddel og skadereduksjonsalternativ. 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.  
 
Budsjettet: Slik det er, vet vi ikke hvor mange betalende medlemmer vi vil få. Vi har derfor 
laget et budsjettoppsett basert på det vi realistisk antar at vi kan få inn i kontingent, 45.000 
kr. Kontingenten er utgangspunktet for hvilke aktiviteter vi kan tillate oss å delta på. Største 
utgiftspost er Styreweb som koster oss 23.000 i året. Vi ønsker å jobbe videre med å 
redusere basisutgifter.  
 
Om kontingent: 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. I etterkant har kontingenten variert fra 100 kr til 250 kr for styreperioden. 
Kontingenten fastsettes ved årsmøte-avstemning. Styret ønsker å sette kontingenten til 250 
kroner for 2020 - 2021 for å opprettholde forsvarlig drift med utgangspunkt i forventede 
utgifter.  
 
Donasjoner: Vi har allerede mottatt 20.000 kroner i 2020. Vi anser det sannsynlig at vi kan 
motta 55.000 kr.  
Vi ønsker å lage et forsvarlig budsjett men øke midler til enkeltprosjekter ved hjelp av 
donasjoner/fundraisers.  
 
Deltakelse på møter/konferanser: Anses viktig for formål og kunnskapsinnhenting hos den 
enkelte. Dette har også gjennom årene vært opphav til et stadig økende nettverk både i 
Norge og internasjonalt. Vi ser at vår økonomi kan begrense deltakelse på aktuelle 
arrangementer og at det kan være nødvendig å innhente midler utenfra. Vi har satt av 8000 
kr i denne budsjettposten. Det er avsatt egne midler til Arendalsuka og årsmøtet.  
 
Arendalsuka: Vi velger å budsjettere for 3 stk for best mulig effektivitet. Kost dekker vi selv. 
Vi har mulighet for at 3 stk kan bo gratis, noe som sparer oss for store utgifter. Overnatting 
under Arendalsuka er både vanskelig å oppdrive og dyrt. Optimalt ville denne posten vært 
større. Når en holder stand er en pliktig til å bemanne denne fra mandag til fredag.  



Med bedre økonomi kunne vi sendt flere frivillige til Arendal. Dette hadde frigjort tid til politisk 
arbeide eller til å avholde et arrangement. Vi opplever verdien av å ha en stand og fast base 
såpass verdifull at vi setter av midler til dette og forsøker å kombinere arbeidet hvis mulig.  
 
Årsmøtet: Det er satt av 8500 for å avholde årsmøte. Med en landsdekkende forening må 
en medregne geografisk spredning bostedsmessig noe som også medfører reisekostnader. 
Reiseutgifter ligger i egen budsjettpost. Resten av året møtes vi webbasert.  
 
Infomateriell/markedsføring: 3000 kr settes av. I dette medregnes en stk t-skjorte til hvert 
styremedlem og visittkort til de som har behov for dette. I tillegg settes det av noe midler til 
reklameartikler/brosjyrer.  
 
Plattformer og faste utgifter:  Det koster å kreve inn kontingent og å ha et 
administrasjonssystem for medlemslister. Vi har ønsket å se på nye plattformer til drift og om 
dette kan være kostnadsbesparende. Som nevnt koster Styreweb 23.000 i året med 
nåværende funksjoner. Vi anser det mulig å redusere utgifter her ved å benytte oss av 
billigere eller kostnadsfrie løsninger.  Serverleie og andre IT utgifter koster oss 4000 årlig. 
Dette er ikke den største summen men en evaluering her kunne være nødvendig. Aller helst 
skulle vi hatt midler til en ny hjemmesideløsning med fokus på brukervennlighet.  
 
Dekning av reiseutgifter: 12000 kr, medregnet årsmøte og Arendalsuka. Vi søker også 
midler til dette fra våre samarbeidspartnere når dette er mulig. Et godt eksempel på dette er 
GFN i Warszava, Polen.  
 
Frikjøp av arbeidstid: Selv om frivillig arbeide ikke er lønnet, medfører oppdrag for 
foreningen kostnader en ikke skal dekke fra egen lomme. Vi har avsatt 20000 kr. 
 

 
 


