Vedtekter – Fond for etter- og videreutdanning av kiropraktorer
Fastsatt første gang av Helsedepartementet 20.04.2004. Sist endret 30.12.2016.
KAPITTEL I
§ 1 Etablering
1. Fond for etter- og videreutdanning av kiropraktorer, i det følgende kalt Fondet, er opprettet
med virkning fra 01.01.2004.
2. Til Fondet overføres fra folketrygden et årlig beløp i samsvar med regler gitt i medhold av
forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor § 9 gitt med
hjemmel i folketrygdloven § 5-9.
§ 2 Formål og ytelser
Fondets formål er å yte:
1. Støtte til etter- og videreutdanning av kiropraktorer, inkludert utdanning av pedagogisk
karakter.
2. Støtte/stipend til utdanning av veiledere i forbindelse med etter- og
videreutdanningsvirksomhet under § 2 nr. 1.
3. Eventuelle reisestipend, arbeidsstipend og forskningsstipend i den utstrekning det kan styrke
etter- og videreutdanningen.
4. Støtte til andre formål som har sammenheng med kiropraktorers etter- og videreutdanning,
inkludert støtte til forskning.
Kunngjøring av fondsmidler gjøres 2 ganger pr. år, i januar og august.
KAPITTEL II - Administrasjon
§ 3 Fondsstyret og dets sammensetning
Fondets midler forvaltes av et fondsstyre bestående av:

-

Ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet
4 medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt av Norsk Kiropraktorforenings
sentralstyre (NKF)

Styremedlemmer og personlige varamedlemmer oppnevnes for tre år av gangen.
Fondets styre treffer vedtak om plassering, forvaltning og anvendelse av fondsmidlene.
§ 4 Forretningsførsel og sekretariat
NKFs sekretariat virker som forretningsfører og sekretariat for Fondet. NKFs utgifter til dette dekkes
av Fondets midler.
§ 5 Beretning og regnskap
Beretning og regnskap revidert av statsautorisert revisor forelegges NKFs landsmøte. Beretning og
regnskap skal hvert år sendes Helse- og omsorgsdepartementet for godkjenning.
Godtgjørelse til revisor fastsettes av Fondsstyre.

§ 6 Søknader om tilskudd
Søknader om tilskudd til Fondet stiles til Fond til videre- og etterutdanning til kiropraktorer og
sendes NKFs sekretariat innen frister som kunngjøres av Norsk Kiropraktorforening i fagtidsskrift
samt i medlemssirkulære til NKFs medlemmer. Kiropraktorer som ikke er medlemmer av NKF kan
tildeles midler fra Fondet.
§ 7 Utbetalinger og ytelser
1. Alle utbetalinger fra Fondet skjer ifølge vedtak i Fondsstyret.
2. Utbetalinger fra Fondet foretas slik Fondsstyret bestemmer det i henhold til § 2.
3. Mottaker av tilskudd plikter å avgi rapport om den virksomhet som midlene blir anvendt til
og regnskap for anvendelsen av de bevilgede midler. Dersom tilskuddet ikke blir brukt innen
den frist som i det enkelte tilfellet blir fastsatt, skal det ubenyttede beløp tilbakebetales
dersom Fondsstyret ikke finner grunn til å forlenge fristen.
KAPITEL III - Godkjenning av endring av vedtektene
§ 8 Godkjenning og endring
1. Disse vedtekter er fastsatt av Helse- og omsorgs departementet i henhold til forskrift om
stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor § 9 gitt med hjemmel i
folketrygdloven § 5-9. Vedtektene ble endret av Helse- og omsorgsdepartementet
01.01.2017.
2. Endringer av vedtekter fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet
3. Ved eventuelt opphør av fondet skal Fondsstyret fremlegge forslag om hvordan det skal
forholdes med fondets midler. Forslaget behandles på NKFs landsmøte og må godkjennes av
Helse- og omsorgsdepartementet.

