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Organisasjonsstruktur 
med et arbeidende styre fra 2020 

 

Bakgrunn 

Akupunkturforeningen har siden landsmøtet 2018  vært i en omorganiseringsfase mot en ny 

organisasjonsstruktur med et arbeidende styre. Hovedhensiktene med denne  omleggingen har 

vært å redusere kostnadene og i tillegg tilpasse foreningens drift etter et moderne 

mediesamfunn med nye muligheter for kommunikasjon via sosiale medier. Slik har 

Akupunkturforeningen kunnet bli mer fleksibel i møte med endringer og nye behov. 

Reduksjonen av faste driftskostnader har gitt oss større frihet til å velge satsningsområder fra år 

til år, samt rekrutere styremedlemmer og andre med den beste kompetansen til å gjennomføre 

disse prosjektene. 

Akupunkturforeningen har tydelige mål og visjoner for hva vi ønsker å oppnå. Vi har også 

kompetente tillitsvalgte og medlemmer som kan bidra til denne utviklingen. Med en mer 

fleksibel organisering kan foreningen jobbe mer målrettet, systematisk og bærekraftig for å nå 

disse målene.  

Basert på erfaringene med et arbeidende styre i 2018 og 2019, ønsker det nåværende styret å 

legge fram noen forslag til forbedring av organisasjonsstrukturen og ansvarsfordelig. Dette på  

bagrunn av to erfarte behov: 1) Å begrense ansvarsområdene til leder og nestleder slik at disse 

kan konsentrere seg om sine primæroppgaver (politisk arbeid, representasjon og drift av 

foreningen), og 2) beholde kvaliteten og kontinuiteten i arbeidet med informasjon og 

forskningformidling på nett og i sosiale medier. Dette er avgjørende for støtte og kunnskap i 

befolkningen, medisinske fagmiljøer, samt påvirkningskraft overfor politikere og 

helsemyndigheter. For å få det til ønsker styret å opprette to nye prosjektstillinger, henholdsvis 

«nettredaktør» og «forskningsansvarlig». Begge vil tilsvare 8 timer i uken (20% stilling) og 

godkjennes/forlenges på landsmøtet hvert år.  Disse stillingene vil dekke mange av oppgavene 

beskrevet i virksomhetsplanen under prosjektene «Informasjon og media» og «forskning». Da 

disse oppgavene fjernes fra leder og nestleders arbeid, foreslår styret å redusere deres stilling 

noe (se beskrivelse nedenfor). Den samlede stillingsprosenten for leder, nestleder, sekretær og 

de to nye prosjektlederne vil da være på 120%.  
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Forslag til ny organisasjonsstruktur 

I. Administrasjon 

Styreleder: jobber fast tilsvarende 8 timer i uken (20% stilling) 

Nestleder: jobber fast tilsvarende 4 timer i uken (10% stilling) 

Leders og nestleders stilling og lønn følger tillitsvervet og godkjennes på landsmøtet hvert år. 

Deres primære arbeidsoppgaver består av følgende (jfr. Styreinstruks for Akupunkturforeningen, 

sist revidert 13.2.2019):  

Styreleders ansvar: 

• I samarbeid med sekretæren innkalle til styremøter, fastsette agenda og sørge for at 
nødvendige sakspapirer foreligger i forbindelse med saker som er av en slik betydning at 
grundig saksbehandling er nødvendig. Alle styremedlemmer kan fremme saker til 
styremøtene.  

• Det forventes at styreleder har et særlig ansvar til å bidra i forbindelse med strategiarbeid, 
økonomi og inntjening til foreningen.  

• Lede styremøtene.  
• Ha arbeidsgiveransvar for sekretær.  
• Koordinere foreningens samlede aktivitet, samt motivere styret og ansatte.  
• På vegne av styret gjennomføre medarbeidersamtale med sekretæren hvert år. Disse 

samtalene skal planlegges på forhånd. Sørge for at egen mal for medarbeidersamtaler blir 
innført. Protokoll utarbeides.  

• Delt ansvar med nestleder, evt. annet styremedlem, for offisiell representasjon og 
mediekontakt.  

• Representere foreningen i ETCMA, evt. sammen med nestleder. 
 

Nestleders ansvar:  
 

• Nestleder skal fungere som styreleder ved styreleders fravær.  
• Nestleder skal også, sammen med styreleder, ha arbeidsgiveransvar for sekretær.  
• Bistå og samarbeide med styreleder om koordineringen av administrasjonens, styrets og 

foreningens generelle arbeid. 
• Nestleder skal få medieopplæring på lik linje med styreleder. 
• Evt. representere foreningen på offisielle tilstelninger (møte med politikere, 

helsemyndigheter, Arendalsuka ol.). 
 

Sekretær: jobber fast 2,5 dag/uke (50% stilling). Har ansvaret for foreningens forefallende 

driftsoppgaver. Dette innebærer: 

• All primær kontakt med medlemmer på mail og telefon. 
• Oppgaver knyttet til regnskap og fakturering. 
• Utsendelse og henting av post. 
• Fortløpende registrering av endringer i medlemsregister.  
• Utsendelse av deQi.  
• Offisiell rapportering knyttet til forsikring og Fosma. 
• Administrasjon i forbindelse med medlemsbevis, Fosmabevis og forsikringsbevis. 
• Bistå styret i praktisk gjennomføring av fortløpende arbeidsoppgaver. 
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• Sende ut fellesmailer til medlemmene. 
• Legge ut artikler og annet på hjemmesiden. 
• Forberede dokumenter og rapporter på styrets bestilling til landsmøtet og andre 

arrangementer. 

 

II. Hovedprosjekter/satsningområder i virksomhetsplan og budsjett 

Hovedprosjekter og medfølgende prosjektmidler legges frem i virksomhetsplanen og 

årsbudsjettet og vedtas på Landsmøtet hvert år. Styret vil med bakgrunn i landsmøtevedtakene 

fordele prosjektmidler og arbeidsoppgaver. Ved behov vil man også kunne tilknytte seg eksterne 

prosjektledere og ressurspersoner som kan bidra til gjennomføringen av prosjektene. 

Styret ønsker å videreføre følgende hovedprosjekter/satsningsområder i 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

*Se virksomhetsplanen for nærmere beskrivelse av disse satsningsområdene. 

III. Arbeidende styremedlemmer og prosjektledere 

For arbeidende styremedlemmer og prosjektledere forutsettes det evnen til å jobbe selvstendig og 

strukturert med sine ansvarsfelt. Dette innebærer å se hvilke behov, utfordringer og muligheter som 

fins – samt jobbe strategisk og kontinuerlig med disse. En viktig funksjon vil også være å koordinere, 

tilrettelegge og følge opp samarbeidet mellom foreningens ulike utvalg, grupper og 

samarbeidspartnere. På den måten kan vi få mest mulig ut av foreningens ressurser og nettverk. 

IV. Foreningens utvalg og grupper 

Foreningens utvalg og grupper vil kunne innvolveres i ulike prosjekter, samt bidra med innspill 

og ideer. Styret og prosjektledere har ansvaret for å koordinere og tilrettelegge for slike 

prosesser. Utvalgene/gruppene skal etter landsmøtet konstituere en leder/kontaktperson og 

blir enige om hvordan arbeidet skal organiseres.  Denne planleggingen kan gjøres på 

tillitsvalgsamlingen i forbindelse med landsmøtet. Mediegruppen og Politisk gruppe har ikke 

hatt noe aktivitet i 2019. Siden disse satsningområdene er ivaretatt på annet vis, foreslår styret 

og legge ned disse gruppene. 

 



4 
 

Eksisterende utvalg og grupper: 

• Faglig utvalg (FU)  

• Etisk råd (ER) 

• Etter- og videreutdanningsutvalget (EVU) 

• Pasientskadeutvalget 

• Valgkomiteen  

• Distriktskontakter  

• Redaktør deQi  
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