
VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP 

Revidert ihht. referat fra årsmøte 21. Mars 2020. 

§1A Foreningens navn 
Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of 
Vapers. 

§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. 

§ 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. 

§ 3 Juridisk person 
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset 
ansvar for gjeld. 

§ 4 Medlemmer 
For å kunne bli medlem av foreningen må personer være over 18 år. Styret eller dets 
representant kan til enhver tid ekskludere enkeltmedlemmer fra foreningen. Medlemmet 
skal meddeles skriftlig om dette. Eventuell innbetalt kontingent refunderes ikke. 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet 
Alle betalende medlemmer har stemmerett. Betalende medlemmer i Norsk Dampselskap 
er valgbare til tillitsverv i foreningen. 

§ 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. Valgkomiteen har 
ansvar for å innhente kandidater til ny valgkomité. Valgkomiteen skal ikke bestå av 
personer fra eksisterende styre og valgkomiteens medlemmer må være 
stemmeberettigede medlemmer i NDS. Det er ikke krav til medlemmer i valgkomiteen om 
bruk av Facebook-grupper 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». Ektepar, kjærestepar eller kjærestelignende relasjoner 
bør ikke ha verv samtidig i styret. Medlem i valgkomiteen der tilsvarende forhold eksisterer 
skal avstå fra å vurdere den aktuelle kandidat. 

§ 7 Kontingent 
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og gjelder fra årsmøte til årsmøte. Styret 
avgjør hvordan kontingenten skal betales. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 
ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av 
foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 

§ 8 Tillitsvalgtes godtgjørelse 
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv, men styret kan vedta å dekke transport 
og/eller kost og losji for ett eller flere styremedlemmer. Et styremedlem kan også få 
erstatning for tap av arbeidstid når oppgaver som anses nødvendig utføres for foreningen. 
Hvor mye som alternativt dekkes avgjøres av budsjettet. 

§ 9 Årsmøte 
Årsmøtet skal avholdes en gang per kalenderår og er foreningens høyeste myndighet. 
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel. Innkalling skjer via e-post. Andre 
kanaler kan i tillegg benyttes. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være formidlet 
skriftlig til styret senest 2 uker før årsmøtet. Ved forhåndsavstemning kan fristen 
fremskyndes med inntil 4 uker for å gi styret tilstrekkelig tid til å gjennomgå alle innkomne 
forslag og samordne disse blant forslagstillerne. Stemmeberettigede medlemmer skal 
gjøres kjent med fristen senest 2 uker før utløp. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig 
for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle betalende medlemmer har møte-, tale- og 
stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet kan - selvstendig og hver for seg - invitere andre 
personer og/eller media til å være til stede på årsmøtet. 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 2 uker før årsmøtet. 

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet 
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak kun anses som gyldig når det er truffet med 
alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn 
2 forslag eller dersom årsmøtet ønsker skriftlig avstemning. Blanke stemmer skal anses 
som ikke avgitt. Ved stemmelikhet etter bundet omvalg, avgjøres valget ved loddtrekning. 

§ 11 Valg av styre/tillitspersoner på årsmøtet 
Bare forhåndsinnstilte kandidater og motkandidater utnevnt av valgkomiteen kan føres opp 
på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 



kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene 
anses som ikke avgitt. Ved valg mellom flere kandidater foregår valg enkeltvis. Hvis en 
kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg 
mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Minimum 2 styreverv skal sitte i to 
perioder, hvor en periode er fra et årsmøte til neste. 

§ 12 Ledelse av årsmøtet 
Årsmøtet ledes av valgt møteleder. 

§ 13 Årsmøtets oppgaver 
Årsmøtet skal: 
- Behandle Norsk Dampselskaps årsmelding 
- Behandle Norsk Dampselskaps regnskap og budsjett 
- Behandle innkomne forslag 
- Fastsette kontingent 
- Gjennomføre valg 

§ 14 Ekstraordinære årsmøter 
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de 
stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for 
ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare 
behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 

§ 15 Styret 
Foreningen ledes av et styre med 6 antall medlemmer. 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. 

Styreleder og nestleder har signaturrett/prokura. 

§ 16 Vedtektsendring 
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter 
å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 



§ 17 Oppløsning (§ 17 kan ikke endres.) 
Oppløsning av Norsk Dampselskap kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir 
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder 
senere. Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Norsk 
Dampselskap. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning 
til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 17.

Steinberg, 28.03.20.
Styreleder Mette Orten 


