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Akupunkturforeningen har vært medlem av SMB Norge siden våren 2019.  
Det er flere årsaker til at styret valgte medlemskap i SMB Norge, og en av dem er at 
Akupunkturforeningen får politisk hjelp og rådgivning i arbeidet med autorisasjon for 
akupunktører. Det er også gunstig å ha en større medlemsorganisasjon som kan forhandle 
på vegne av mange medlemmer. Vi har derfor diskutert hvordan vi kan få til gode kollektive 
forsikringsløsninger for våre medlemmer.  
 
Akupunkturforeningen har til nå opplevd god nytte av medlemskapet, med økt politisk 
synlighet og deltagelse på andre plattformer enn det vi er vant til. Det har vært jevnlige 
møter med Jørund H. Rytman i SMB Norge og som vi har hatt et godt samarbeid med. Noen 
av våre medlemmer har også fått bruk for SMB Norge sitt nettverk profesjonelt (se 
Akupunkturforeningens årsrapport 2019). 
 
 
MEDLEMSFORDELER FOR MEDLEMMER I AKUPUNKTURFORENINGEN 
 
SMB Norge har utviklet et komplett tilbud av medlemsforsikringer for person, pensjons- og 
skadeforsikring. Nesten 50 prosent av deres medlemsbedrifter benytter ett, eller flere av 
tilbudene, og oppnår vesentlige besparelser. Dersom man kjøper SMB medlemsforsikringer, 
får man rimelige og gode løsninger. Alle medlemsbedrifter, også selvstendige 
næringsdrivende, kan benytte seg av, og oppnå samme gunstige betingelser på 
medlemstilbudene. SMB Norge anbefaler medlemmer i Akupunkturforeningen om å ta 
kontakt for å se om deres bedrift kan spare penger på å flytte forsikringene. 
 
Pensjon 
Hvis man er selvstendig næringsdrivende, bør man også ha pensjonsforsikring. Hvis ikke, 
taper man på dette når pensjonsalderen kommer. Dersom man har ansatte, krever lov om 
obligatorisk tjenestepensjon at bedriftene må betale minst to prosent av brutto lønn i 
tjenestepensjon for de ansatte. Da er det greit å vite at pengene blir forvaltet godt. 
SMB Norge har pensjonsforsikring gjennom KLP, som er en stødig og seriøs 
samarbeidspartner med lang fartstid på pensjonsforsikringer. Dessuten har hvert medlem 
selvsagt muligheter til å kjøpe andre personforsikringer som livsforsikring, ulykkesforsikring 
og helseforsikring med flere gjennom SMB Forsikring.  
 
Gratis advokatrådgivning inntil 30 min for medlemmer av akupunkturforeningen 
Prat gjerne med advokatene før problemet oppstår, eller få hjelp til å løse problemet. SMB 
Norges advokater gir råd innen flere ulike rettsområder, som for eksempel arbeidsrett, 
kjøpsrett og husleierett. Jushjelpen gjelder forhold vedrørende driften av 
medlemsvirksomheten.  
 
 
 



Gratis juridisk rådgivning inntil 2 timer 
Dette tilsvarer mer enn 80% rabatt på årlig medlemskontingent for bedrifter med under 2 
årsverk ved bruk av 2 timer gratis juridisk rådgiving, og mer enn 50% rabatt for bedrifter 
med 2-5 årsverk. 
 
I tillegg har SMB Norge mange gode medlemsfordeler, se link: 
https://medlemskap.dinbedrift.no/ 
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