
Kommentarer til budsjett 2020 – Akupunkturforeningen 
 
 
De viktigste satsingsområdene for Akupunkturforeningen i 2020 vil være som det fremgår i 
virksomhetsplanen; politisk arbeid/autorisasjon, synlighet og medlemmenes interesser.  
 
POST 5000 LØNN og 5010 TIMELØNN:  
Slik det blir presentert i saken, organisasjonsstruktur, trenger foreningen å beholde 
kvaliteten og kontinuiteten i arbeidet med informasjon og forskningsformidling på nett og i 
sosiale medier, i tillegg til at Akupunkturforeningen har et arbeidende styre som kan 
gjennomføre prosjektene som står oppført i virksomhetsplanen. Av erfaring vi har gjort de 
senere årene, trenger foreningen å sette av midler i post 5010 timelønn, slik at styret kan 
rekruttere folk til å gjennomføre prosjektene dersom det skulle være behov for det.   
 
POST 6390 HUSLEIE 
Vi må påberegne oss noe høyere husleie etter ett år (juli 2020), men leien er inkludert strøm, 
rengjøring og internett. 
 
6551 HONORAR HJEMMESIDE 
For å redusere arbeidsbelastningen til sekretær ønsker vi å få nettleverandøren Kodeks til å 
gjøre noen endringer i medlemsregisteret.  
 
POST 6710 REGNSKAPSHONORAR 
Vi har valgt å øke denne posten i budsjettet fordi regnskapsfører må gjøre en ekstra jobb 
med faktureringer etc, dersom Landsmøtet vedtar en økning i kontingent i forbindelse med 
SMB Norge.  
 
POST 6820 TRYKKING MEDLEMSBEVIS 
Denne posten har vi valgt å sette ned da styret har vedtatt at bevisene kan lastes ned av 
medlemmene selv på medlemssiden til akupunktur.no. Forsikringsbevisene sendes pr e-post 
kun dersom medlemmene spør etter dette. Dette for å spare sekretariatet for merarbeid, og 
vil være økonomisk besparende.  
 
6870 FAGPOLITISK ARBEID 
Da dette er et av Akupunkturforeningens hovedmål, regner vi med at det blir en del arbeid 
med dette og velger derfor også å sette av midler til arbeidet. 
 
6876 FORSKNING 
I tilfelle vi trenger å bruke penger til å få tilgang til forskningsartikler til faktaark, 
nyhetsartikler, media etc. 
 
7320 BLI SYNLIG 
Til markedsføring, nedlastning av bilder, annonsering etc. 
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