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Årsberetning 2022 

Lokalisering 

SABORG har adresse: Postboks 867 Sentrum, 0104 Oslo. Sammenslutningen har ikke eget kontor. 
Arkiv oppbevares p.t. hos Jarle Botnen.  

Medlemsorganisasjoner 

1. Det er ingen endring i medlemsorganisasjoner i 2022, de består av følgende fem: Norske 
Naturterapeuters Hovedorganisasjon NNH, Norske Homeopaters Landsforbund NHL, Norsk 
Psykosyntese Forening (NPF), IKYA foreningen og Integralterapiforbundet. 

Representantskapsmøte 10. mars 2022 – avholdt elektronisk 

Tre organisjoner deltok; NHL, NPF og NNH. 
Det ble i 2020 gjort noen vedtektsendringer angående styret; leder har ikke dobbeltstemme, leder  
velges ikke særskilt og styringsgruppa utpeker selv den som skal representere SABORG.   
Det ble bestemt at  disse endringene blevidereført også i 2022.  
Den årlige kontingenten ble fortsatt vedtatt til kr 1000,- uansett størrelsen på medlemsmassen. 
Det ble også gitt mandat til bytte av regnskapsfører. Dette ble gjort i 2022.  
 
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, Sigrun som korrespondanseansvarlig og  Jarle som mail/it-
ansvarlig. 

Det ble bestemt at SABORG skulle fortsatt holde lav aktivitet. De fleste henvendelser kommer fra 
NAFKAM og HOD. 

Dette er andre året som preges av coronarestriksjonene og innføring av mva. i bransjen. Fra 
01.01.2022 ble akupunktur også tillagt mva., noe som gjør situasjonen enda vanskeligere for  
mange, både terapeuter og pasienter.  

I 2022 fikk osteopater og naprapater autorisasjon, akupunktørene fikk avslag.  
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Møter i styringsgruppa 

Det er avholdt to møter i styringsgruppa.  Møtene har vært hos Sigrun i Sandefjord. Ellers har mye 
vært gjort på mail og telefon/SMS. 

Møteoversikt 2022 for SABORG 

27.01.  Styremøte i Sandefjord 

23.06.   Styremøte i Sandefjord 

 

Forslag fra NNH 

24.mai 2022 mottok SABORG forslag fra NNH om om nedleggelse av SABORG ila. 2022.  

Forslaget ble for seint mottatt til behandling på dette representantskapsmøte. 

 

Regnskap/Økonomi 

Revisjonsrapporten kommer på representantskapsmøte.  

2022 viser et underskudd på ca 12 tusen. Medlemskontingenten for 2022 ble ikke innkrevd pga. 
endring i regnskapsrutiner og  Vi har nå et lite regnskap uten lønnsinnberetninger som gjør at vi nå 
delvis fører regnskapet selv (Arve) med et enklet program godkjent av revisor. Det er i 2022 ikke 
utbetalt regskaphohorar. Tidligere regnskapskontor (Kiro) er nå ute av bildet.   Styrehonoraret er 
lavere enn budsjettert da tidligerer avsatte midler er motpostert.  

Gamle kundefordringer på tidligere medlemmer på kr 30 000,- vil ila. 2023 bli avskrevet. Dette er 
noe av det som ikke er blitt fulgt opp av Kiro. Egenkapital 31/12-22: ca kr 122 500,-.( Egenkapital 
31/12-21: 141 000,-) Med nåværende aktivitetsnivå har SABORG til drift i 2 – 2,5 år framover. 

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. 

-------------------------------------------- 

2.mars 2023 
Styringsgruppa 

 


