Vedtaksprotokoll Landsmøtet NKF 2014-10-25
Scandic Forus Stavanger

1.
2.
3.

Åpning av landsmøtet
Godkjent
Godkjenning av innkalling
Godkjent
Konstituering av landsmøtet:
 Dirigenter (2): Øyvind Nilsson og Espen Johannessen
 Sekretærer (2): Anne Marie Selven og Joachim T. Andersen
 Tellekorps (3): Beathe Selvåg Nordås, Elisabeth Aas-Jakobsen og Vilhelm Scheel
 Red. komite for lovsaker og andre saker (3): Espen Ohren, Eirik J Skeie, Eli
Magnesen
 Fullmaktskomite (2): Torben Øverås og Espen Refsland
 Protokollkontrollører (2): Øystein Ogre og Ole Christian Kvammen

4.

Fastsetting av stemmetall:
Antall medlemmer til stede
Antall påmeldte/etteranmeldte på landsmøtedagen
Antall fullmakter
TOTALT STEMMETALL

5.
6.
7

8.
9.
10.

Godkjenning av dagsorden
Godkjenning av forretningsorden
Godkjenning av protokoll fra landsmøte 2013
Tabell i sak 12.2b (arrangementssted for LM) utgår.
Med de endringer er protokoll godkjent
Sentralstyrets beretning 2013-2014
Årsrapporter utvalg og råd:
Nominasjon til valg:

11.

Saker til informasjon:






150
41
191
Godkjent
Godkjent

Godkjent
Godkjent
Godkjent
Presentasjon av kandidater

Behandlingsforsikring ved Ole Christian Kvammen
Nye rutiner for turnuskandidater og veiledere
Samarbeidsavtale Den Norske Turistforening (DNT) og NKF
Informasjon fra Etisk Råd: Utvalgte saker fra året som har gått. Problemstillinger
vi ser ofte.
Hvordan knytte seg til Norsk Helsenett og kostnader relatert til dette?

12.

Saker til behandling:

12.1

Organisering av Norsk Kiropraktorforening som interesseorganisasjon med tilpasning
av utvalgsstruktur, jfr LM sak 2012-12.1

1. NKF Prinsipprogram 2015-2020
To forslag ble fremmet:

(a) Representanten Lise Lothe fremmet følgende endringsforslag til avsnittet:
«Kiropraktorer i alle deler av helsevesenet»
En kiropraktor arbeider med å stille diagnose og følge opp pasienter med plager og
redusert funksjon i bevegelsesapparatet, (nerve-, muskel-, skjelettsystemet).
Kiropraktorens oppgave er å diagnostisere, behandle, rehabilitere og forebygge slike
plager. Kiropraktorer er autorisert helsepersonell.
Forslaget fikk flertall ved votering.
(b) Representanten Lise Lothe fremmet følgende endringsforslag til avsnittet:
«Lik rett til behandling» - siste setning
Kiropraktorforeningen ønsker å sikre bedre tilgang til kiropraktortjenester for alle lag
av befolkningen uavhengig av alder, geografi, behov og betalingsevne.
Forslaget fikk flertall ved votering.
Vedtak: Med de endringer som framkommer ovenfor gir landsmøtet sin tilslutning til
Prinsipprogram 2015-2020. Programmet legges til grunn for foreningens arbeid og
prioriteringer. Sentralstyret utarbeider heretter handlingsplaner for en periode av
minimum 2 år som framlegges for landsmøtet.
2. NKF Handlingsplan 2015-2016
Fem forslag ble fremmet:
(a) Representanten Joachim Axel Hertel fremmet endringsforslag til kap.1 «Intern
organisering – Bidra til god kvalitet i kiropraktorpraksis»:
Tilrettelegge og utarbeide verktøy og retningslinjer for samhandling og
kommunikasjon med annet helsepersonell.
Forslaget fikk flertall ved votering
(b) Representanten Joachim Axel Hertel fremmet forslag til nytt punkt under kap.2
«Forskning, utdanning og etterutdanning»
Oppdatering og utvikling av kliniske retningslinjer. Ansvarlige for utredning av
behov skal være utvalg for forskning, fagutvikling og kvalitetssikring. Tidsplan
2015-2017.
Forslaget fikk flertall ved votering
(c) Representanten Tim Raven fremmet forslag til nytt punkt under kap.1
«Fagpolitiske tiltak»
Det utarbeides rutiner og prosedyrer for systematisk egenrapportering av
utilsiktede hendelser fra kiropraktorer i NKF.

Forslaget fikk flertall ved votering
(d) Representanten Joachim Tansemb Andersen fremmet forslag til endringer i
kap.4 «Kommunikasjon og profilering - regelmessig medlemsinformasjon»
NKF er utgiver, ansvarlig redaktør er styreleder NKF, mens bladet produseres av
Servicekontoret ved informasjonsansvarlig i samarbeid med ekstern leverandør.
(e) Til samme punkt under merknader fremmet Joachim Tansemb Andersen følgende
forslag:
Det vurderes også å videreutvikle/omorganisere Columna til et redaksjonelt
uavhengig fagtidsskrift med medlemskap i Fagpresseforbundet.
Forslagene fikk flertall ved votering
Vedtak: Med de endringer som de vedtatte forslagene a, b, c, d og e innebærer, gir
landsmøtet sin tilslutning til Handlingsplan 2015-2016.
3. NKF – Tallbudsjett
Vedtak: 2015 Budsjettet har en inntektsramme på kr 6256 737,- og en utgiftsramme
på kr 6858 577,- Budsjett 2015 godkjennes med bruk av egenkapital på inntil kr
500 000,-.
2016 Budsjettet har en inntektsramme på kr 6504 487,- og en utgiftsramme på kr 6861
577,- Budsjett 2016 godkjennes med bruk av egenkapital på inntil kr 245 000,-.
12.2

Lovfestede obligatoriske etterutdanningskrav: Forslag til praktiske retningslinjer og
regelverk for administrasjon og håndheving av kravene.
Fire forslag ble fremmet:
(a) Representantene Elling Jørgensen fremmet forslag om at NKF gir et «diplom» til
de kiropraktorer som oppfyller kravet på 150 timer etterutdanning i en 5 års
periode.
(b) Representanten Martin Pran fremmet forslag om at det utstedes både diplom, og at
registreringen av etterutdanning ble kjent på internett.
(c) Representanten Lise Lothe fremmet forslag om at fritak for etterutdanningskrav
ved fylte 62 år strykes - (pkt 8 c strykes).
(d) Representanten Tim Raven fremmet forslag til ordlyd i pkt 9 siste avsnitt:
Ved utgangen av hver 5-års periode vil det foreligge en liste på NKFs internettside
over medlemmer som tilfredsstiller etterutdanningskravene. Dette krever
medlemmenes samtykke. Det vil samtidig deles ut et diplom for å ha oppfylt NKFs
etterutdanningskrav i perioden.

Punktene b, c og d fikk flertall ved votering.
Vedtak: Med de endringer som de vedtatte forslagene b, c og d innebærer, gir
landsmøtet sin tilslutning til regler for gjennomføring av kravet til obligatorisk
etterutdanning.
12.3 Landsmøte og fagkongress – sted for gjennomføring fra 2016
Representanten Jakob Lothe fremmet forslag om at fagkongressen 2015 ble lagt til
Trondheim og at landsmøtet 2016 avvikles i Oslo
Forslaget fikk flertall ved votering.
Vedtak: Landsmøtearrangementet avholdes slik:
 Kurs arrangeres torsdag fra lunsj og fredag
 Landsmøtet arrangeres lørdag
 Det holdes kun ett sosialt arrangement i NKFs regi Gallamiddag som avvikles
fredag.
Arrangementssted for høstkongressen 2015: Trondheim
Arrangementssted for landsmøtet 2016: Oslo
Regioner kan søke om arrangement for landsmøte og høstkongress. Dersom ingen
forslag om arrangørsted foreligger på forutgående landsmøte blir arrangementet
avholdt i Oslo.
12.4 Driftstøtte i 2015 og 2016 til Forskningsstiftelsen «Et liv i bevegelse» (ELIB) fra NKF.
Forutsetter bruk av egenkapital
Vedtak: Landsmøtet gir sentralstyret fullmakt til å tilføre Stiftelsen Et liv i bevegelse
(ELIB) kr 300 000,- pr år av NKF egenkapital i 2015 og 2016. Beløpet skal sikre
videre drift av stiftelsen.
13.

Regnskap 2014 Norsk Kiropraktorforening og Fondet for Etter- og videreutdanning,
med revisjonsberetning, ansvarsfrihet for styret. Godkjent av landsmøtet.

14.

Redaksjonskomiteens innstilling

15.

Valg

VALG
Sentralstyret:
Leder: Jakob Lothe
Nestleder: Kasper Myhrvold

Valgt for 2 år i 2014
Valgt for 2 år i 2014

Styremedl.: Espen Ohren

Valgt for 2 år i 2014

Styremedl.: Mari Grønlund

Valgt for 2 år i 2014

Styremedl. : Morten Bøgseth

Valgt for 2 år i 2014

Styremedl.: Kerstin Ulrich

Valgt for 2 år i 2014

Vararepresentant:
Aleksander Homdrum

Valgt for 2 år i 2014

Etisk Råd:
Leder: Reidun Selsjord

Valgt for 4 år i 2012

2. medl.: Petter Gran

Valgt for 4 år i 2012

3. medl.: Haakon Engzelius

Valgt for 4 år i 2014

4. medl.: Mariann Hetland

Valgt for 4 år i 2014

Etterutdanningskomiteen:
Leder :Caja Jørgensen

Valgt for 2 år i 2014

2. medl.: Tom Magne Jonassen

Valgt for 2 år i 2014

3. medl.: Knut Andreas Eek

Valgt for 2 år i 20134

4.medl: Thomas Lauvsnes

Valgt for 2 år i 2014

5.medl: Trine Jakobsen

Valgt for 2 år i 2014

Turnuskomiteen:
Leder: Martin Pran

Valgt for 2 år i 2014

2. medl.:Jeppe Birkelid

Valgt for 2 år i 2014

3 medl.: Kristian Ruud

Valgt for 2 år i 2014

Turnusrepresentant: Stein Tore Krey
Valgt for 1år i 2014

Oppnevnes iflg. Lovene
av turnuskomiteen

Valgkomiteen:
Leder: Trond Tingulstad

Valgt for 2 år i 2014

2. medl: Øystein Ogre

Valgt for 2 år i 2014

2. medl.: Anette Tryti

Valgt for 2 år i 2014

Desisjonsutvalget:
Leder: Anne Marie Selven

Valgt for 2 år i 2014

2.medl.: Tor Jarle Djuve

Valgt for 2 år i 2014

3.medl.: Bernt Schetne

Valgt for 2 år i 2014

Hederskomiteen:
Leder: Øystein Holm Haagensen
2. medlem Kasper Myhrvold
3. medlem : Bodil Selboskar

REGIONSREPRESENTANTER
Øst: Lasse Håkonsen

Valgt for 2 år i 2014

Vest: Alexander Homdrum

Valgt for 2 år i 2014

Midt: Cecilie H. Marstrand

Valgt for 2 år i 2014

Sør: Joakim Axel Hertel

Valgt for 2 år i 2014

Nord: Kjell Harald Horn

Valgt for 2 år i 2014

16.

Eventuelt
Representanten Vilhelm Scheel uttrykte bekymring vedrørende AECC sin beslutning
om å gjøre om den nåværende 3+2 Bsc/MSc modellen om til en 1+4 MChiro.
Representanten påpekte at dette vil føre til innskrenkede muligheter for videre
akademisk arbeid og forskning for studenter fra denne utdanningsinstitusjonen. Fra
representanten ble det fremsatt et ønske om at NKF skulle være tydelige på dette
ovenfor AECC, og om mulig påvirke institusjonen til å reversere sin beslutning. Saken
ble ikke tatt opp til votering.
Det ble av representantene Ole Christian Kvammen og Joakim Axel Hertel fremsatt et
forslag om å endre NKFs definisjon av kiropraktikk i det foreslåtte
prinsipprogrammet. Representantene ble oppfordret til å forberede saken til neste
landsmøte i 2016. Dette førte igjen til at representantene trakk forslaget.
Representanten Joakim Axel Hertel framsatte et forslag om å nedsette et råd med
mandat til å vurdere enkeltklinikkers eller klinikk-kjeders innholdsmarkedsføring på
sine websider. Forslaget fikk ikke flertall ved votering.

Øystein Ogre
Protokollkontrollør

Ole Christian Kvammen
Protokollkontrollør

