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Oslo, 17.01.2020 

Innkalling til Akupunkturforeningens Landsmøte 2020 

 

Du innkalles herved til Landsmøte lørdag 14. mars 2020 kl. 14.00 – 17.00. 

Landsmøtet finner sted på Høyskolen Kristiania, inngang Prinsens gate 7-9, 

auditorium P2-03.  

 

Det er flere typer offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet. Dersom du 

kommer med bil er det parkeringshus i nærheten.  

 

På grunn av registrering ber vi deg om å møte opp i god tid. Registreringen 

starter kl. 13.30. Studenter har møte og talerett, men ikke stemmerett.  

 

Forslag som skal behandles på Landsmøtet må være sendt styret til 

info@akupunktur.no 6 uker før Landsmøtet i følge §12 i vedtektene. 

Sakspapirene vil bli lagt ut på den lukkede delen av hjemmesiden på 

akupunktur.no, senest lørdag 29. februar.  

 

Etter Landsmøtet arrangerer Høyskolen Kristiania Alumni i samme lokale fra kl. 

17.30 – 18.00 for oss akupunktører og for osteopatene. Prorektor for arbeidsliv og 

innovasjon ved Høyskolen Kristiania, Christen Krogh, informerer om alumni - 

Nettverk for samarbeid og kunnskapsdeling mellom deg som tidligere student og 

Høyskolen Kristiania. Det blir også informasjon om ny videreutdanning i 

idrettsmedisin på 30 sp for akupunktører og osteopater. Det blir mat, bevertning 

og tid til litt mingling. Det er hyggelig om du blir med på dette også.  

 

Tillitsvalgtsamlingen vil bli på lørdag 14. mars kl. 19.00, etter Landsmøtet og 

Alumni. Styret ønsker å gjenta fjorårets vellykkede samling med middag. Med 

tillitsvalgte menes styret, råd, utvalg og distriktskontakter. For tillitsvalgte som 

kommer langveisfra dekkes transport og 1 overnatting (innen rimelighetens 

grenser). Vi anbefaler dere å bestille reise og opphold allerede nå. Kvitteringen 

sendes til info@akupunktur.no. Mailadresse for påmelding til samlingen er 

info@akupunktur.no, og siste påmeldingsfrist er fredag 14. februar. 

 

Vi gleder oss!  

 

Med vennlig hilsen Styret i Akupunkturforeningen 
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