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På Landsmøtet til Akupunkturforeningen ble styreleder Cecilie Brewer gjenvalgt
med stort flertall. Det er ingen tvil om at Cecile Brewer hadde Landsmøtets tillit og at de ønsker at hun
er den som tar akupunktørene videre i autorisasjons-kampen.
-Jeg takker for tillitten og skal jobbe hardt for at dette er året vi skal få vår autorisasjon,
sier Brewer.
Helse- og omsorgsdepartementet har mulighet til å gi autorisasjon, men har fortsatt valgt å ikke
autorisere noen av de beste i bransjen, akupunktørene. Privatpersoner er derfor helt overlatt til sin egen
vurdering når de skal velge en behandler. Akupunkturforeningen ønsker at det offentlige tar sin del av
ansvaret for det mylder av alternativ-behandlere som finnes i dag. Hvis myndighetene tok ansvar og
autoriserte de beste ville det blitt mye enklere for befolkningen å finne frem til de seriøse aktørene med
god utdannelse.
- Det er for mye å forlange at den enkelte skal være informert om hvilken behandler som har en
god utdannelse eller ikke, sier Brewer.
Tre plasser i styret og en vara skulle også fylles på årets Landsmøte. John Erling Håndstad, Mai-Liss
Molund og Ane Uleberg ble valgt inn som faste styremedlemmer. I tillegg kommer Andy Fritsch inn
som vara.
Styret i Akupunkturforeningen består nå av;
Styreleder: Cecilie Brewer,
Styremedlemmer: Arne Kausland, Lise Torp Hellum, John Erling Håndstad, Nina Cathrine Skoglund,
Anne Uleberg, og Mai-Liss Molund.
Varamedlem: Andy Fritsch
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Erik Nygård, Generalsekretær
Tlf; 22417888

Cecilie Brewer, styreleder
Tlf; 22 20 13 05, mobil: 971 78 713

erik@akupunktur.no

c.brewer@online.no

Om akupunkturforeningen
1. januar 2005 ble Norsk forening for klassisk akupunktur (NFKA, stiftet 1978) og Norske akupunktørers
hovedorganisasjon (NAHO, stiftet 1993) slått sammen til en organisasjon, Norsk akupunkturforening (NAFO). Et
ekstraordinært landsmøte vedtok å skifte navn til Akupunkturforeningen den 2. desember 2010. Det er i dag over 700
medlemmer i Akupunkturforeningen.

