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31.01.22

Årsberetning 2021
Lokalisering
SABORG har adresse: Postboks 867 Sentrum, 0104 Oslo. Sammenslutningen har ikke eget kontor.
Arkiv oppbevares p.t. hos Jarle Botnen.
Medlemsorganisasjoner
SABORG har hatt flere utmeldinger siste 1,5 år og består nå av følgende 5 medlemsorganisasjoner:
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon NNH, Norske Homeopaters Landsforbund NHL, Norsk
Psykosyntese Forening, IKYA foreningen og Enhetsterapiforeningen.
Representantskapsmøte 10. juni.2021
Etter flere utsettelser pga. smittevernregime ble representantskapsmøtet først holdt 10. juni dette
året.
Det ble vedtatt noen endringer i vedtekten angående styret; leder har ikke dobbeltstemme, leder
velges ikke særskilt og styringsgruppa utpeker selv den som skal representere SABORG.
Disse endringene ble foreslått at beholdes inntil videre også i 2021/22.
Kontingenten ble vedtatt til kr 1000,- uansett størrelsen på medlemsmassen.
Det ble videre gitt mandat til bytte av regnskapsfører. Dette blir gjort fra årsskifte 2021/22.
Styringsgruppa
Styringsgruppa har fortsatt bestått av Arve Haugan, Sigrun Kirkeberg og Jarle Botnen. Styret drives
videre med «flat» struktur, uten formell leder. Arbeidsoppgavene har vært fordelt etter beste evne
med Arve som regnskapsansvarlig.
Det ble bestemt å fortsette vedtaket fra 2020, at SABORG skulle holde lav aktivitet videre. Dvs. at
det stort sett kun tas tak i de mest presserende sakene
Dette er 2. året som preges av coronarestriksjonene og innføring av mva i bransjen. Fra 01.01.2022
ble akupunktur også ilagt mva. som gjør situasjonen enda vanskeligere for mange, både terapeuter
og pasienter. Akupunkturforeningen fikk ikke medhold i sin søknad om autorisasjon.
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Møter i styringsgruppa
Det er avholdt 4 møter i styringsgruppa.
Ellers har mye vært gjort på mail og telefon/SMS.
Møteoversikt 2021 for SABORG
14.01.

Telefon-styremøte

04.02.

Styremøte i Sandefjord

10.06.

Styremøte Oslo (Citybox)

10.06

Representantskapsmøte Digitalt

30.12.

Telefon-styremøte

Vi deltok også på årets KANTAR-seminar (se vedlegg) i april, som dette året ble avholdt digitalt. Ola
Lillenes hadde innlegg på vegne av NAFKAM. Han opplyste om at 37% av befolkningen benyttet
alternative helsetjenester i 2020 til kr 3500 pr bruker i snitt. Dette viser at mange tar stort ansvar
for egen helse. Han sier videre at bortfall av mva. er viktig for pasientsikkerheten (krav for å kunne
være med i registerordningen).
Helse- og omsorgsdepartementet HOD, Helsedirektoratet
Momssaken. SABORG sluttet seg til en felles høringsuttalelse sammen med andre
organisasjoner.
Representantforslaget med innkomne høringsuttalelser blir endelig behandlet i
departementet i februar.
SABORG sender felles brev til Helse- og omsorgsdepartementet HOD og Sosial- og
Helsedirektoratet SHD om saken, hvor det bl.a. vises til SABORGs historie og lange
samarbeid med helsemyndighetene.
Januar:
Tilsvar sendt angående representantforslag om tiltak angående kvakksalveri og bedre
prioritering av helseressurser. Jmf. stortingsvedtak 15. des.2020.
Brev sendt HOD, SHD og Stortingets Helse- og omsorgskomité. Tema: representantforslag
om tiltak angående kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser.
Høringssvar gitt ang. Kosmetisk kirurgi.
Februar: Sendte henstilling til HOD, Helsedirektoratet og Stortingets Helse-og
omsorgskomité ang. mva-saken og pasientsikkerhet med vedlegg (Høringsuttalelse
03.08.2020 og 05.01.2021).
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Media
NRK er blitt kontaktet: Ta opp momssaken/registerordningen/pasientsikkerhet på Debatten
og/eller Dagsnytt 18. Ingen respons (ikke fått svar).
Markedsføringsforskrift
Forbrukertilsynet behandler en sak en angående markedsføring for alternativ behandling som er
frontet av en laserklinikk i osloområdet. Dom falt våren 2021.
Regnskap/Økonomi
Revisjonsrapporten var uten merknader.
Det ble brukt mindre enn budsjettert i 2020. Inntekten ble samtidig også mindre, mest pga. at det
på Representantskapsmøte ble vedtatt en symbolsk kontingent. Egenkapital 31/12-20: ca kr
140 000,-. Egenkapital 31/12-21: ca kr 104 000,-.
Ytre miljø
SABORGs arbeid består i møtevirksomhet, seminarer mv. SABORG har ikke eiendom eller ansatte
som medvirker til noen form for forurensning av det ytre miljø.
--------------------------------------------
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