
Protokoll   fra   landsmøtet   i  
Akupunkturforeningen  

lørdag   9.mai   2020  
Online   streaming   av   landsmøtet   via   GoToWebinar   med   styret   og  

ordstyrer   sittende   på   forskjellige   lokaliteter.   Avstemming   via   funksjon  
på   Webinarløsning.   Mulighet   for   å   sende   kommentar   via  

Webinarløsning.   Mulighet   til   å   ringe   inn   kommentar   via   telefon.   

 

1.   Konstituering   av   Landsmøtet  

a.   Velkommen   ved   styreleder   Jeanette   Johannessen  

b.   Godkjenning   av   innkalling  

Innkalling   er   godkjent   med   en   stemme   imot.  

c.   Godkjenning   av   saksliste  

Saksliste   er   godkjent   med   en   stemme   imot.  

d.   Valg   av   ordstyrer  

Arve   Haugan   er   enstemmig   valgt.  

e.   Valg   av   referenter  

Trine   Hammer   og   Vigdis   Blindheim   er   enstemmig   valgt.  

f.   Valg   av   2   protokollunderskrivere  

Ole   Jørgen   Frydenlund   og   Merete   Lindén   Dahle   er   enstemmig   valgt.  
 



g.   Valg   av   tellekorps  

Anne   Lise   Bjerkestrand   og   Arne   K.   Sveen   er   enstemmig   valgt.  
 
 
26   stemmeberettigede   medlemmer   følger   streaming.   Det   ble   registrert   3   fullmakter.  
Tilsammen   28   stemmeberettigede.   

2.   Akupunkturforeningen   2019  

a.   Årsrapport   

Årsrapport   presenteres   av   styreleder   Jeanette   Johannessen   og   Mona   Solberg.  

Årsrapporten   er   godkjent   med   26   stemmer   for,   ingen   imot   og   ingen   blanke.  

 

b.   Regnskap  

Kommentar   fra   Arve   Haugan   om   at   utgifter   til   administrasjon   bør   gå   ned   og   at   noe   av   inntektene  
er   refusjon   av   sykepenger.  
 
Regnskapet   er   godkjent   med   et   overskudd   på   kr   34616,76   med   28   stemmer   for,   ingen  
imot.  

3.   SMB   Norge  

Redegjørelse   av   samarbeidet   med   og   medlemskapet   i   SMB   ved   Per   Sloth   Jensen.  

4.   Innkomne   forslag  

4a.   Forslag   fra   styret   til   endring   i   paragraf   2   Formål  
§8   Kontigent  
 



Forslaget   fra   styret   trekkes   pga   av   situasjonen   rundt   korona.   
  

4b.   Forslag   fra   styret   til   endring   i   paragraf   2   Formål  
§18.   Etisk   råd  
Styret   ønsker   å   redusere   medlemmer   til   dette   rådet   pga   lite   bruk   av   etisk   råd   og   vanskelig   å  
finne   en   pasientrepresentant.   Forslag   til   vedtektsendring:   
 
Endringsforslag:    Foreningen   har   over   flere   år   hatt   få/ingen   saker   til   behandling   hos   etisk   råd.   Da  
det   også   har   vært   utfordrende   for   valgkomitèen   å   finne   nok   medlemmer   til   å   sitte   i   rådet,   foreslår  
styret   å   redusere   antall   medlemmer   i   dette   utvalget   fra   fem   til   fire.   Det   vil   også   gjøre  
kommunikasjonen   internt   og   med   foreningen   enklere.   Da   det   ikke   alltid   har   vært   mulig   å   finne   en  
pasientrepresentant,   foreslås   det   at   denne   formuleringen   gjøres   mindre   bastant.  
 
Kommentar   fra   Ann   Kristin   Gulsrud   om   at   etisk   råd   trenger   de   medlemmene   de   har   da   det   kan  
være   vanskelig   for   alle   å   møte   når   det   kommer   opp   eventuelle   saker.   
 
Forslaget   ble   vedtatt/   ikke   vedtatt   med   14   stemmer   for,   6   imot   og   7   blanke.  

4c.   Forslag   fra   styret   til   endring   i   paragraf   2   Formål.   
§24   Pasientskadeutvalget  
  
Endringsforslag:    Foreningen   har   over   flere   år   hatt   få/ingen   saker   til   behandling   hos  
pasientskadeutvalget.   Vi   har   i   dag   3   leger   som   sitter   i   dette   utvalget,   noe   som   styret   mener  
er   tilfredsstillende.   Styret   foreslår   derfor   å   redusere   antall   medlemmer   i   dette   utvalget   fra   fire  
til   tre.  
 
Forslaget   ble   vedtatt   med   22   stemmer   for,   2   imot,   1   blank.   
 

4d   Forslag   fra   styret   om   medlemsskap   i   SMB  
Akupunkturforeningen   blir   medlem   i   SMN   og   betaler   tilleggs   kontigent   på   500   kr   pr   medlem   for   å  
dekke   utgifter   til   dette.   I   tillegg   kreves   et   administrasjonsgebyr.   Ingen   individuell   reservasjonsrett  
 
Forslaget   ble   vedtatt   med   26   stemmer   for   og   1   imot.  
 

4e   Forslag   om   æredsmedlemsskap   for   Eli   Bjørneby  
Styret   tildelte   Eli   Bjørneby   æredsmedlemsskapet   kort   tid   før   hun   døde   i   februar.  
Landsmøtet   applauderte   i   det   stille.   



5.   Akupunkturforeningen   2020  

a.   Virksomhetsplan  

Virksomhetsplanen   ble   presentert   av   Minh   Khai   Thi.  
 
Virksomhetsplanen   ble   vedtatt   enstemmig   med   24   stemmer   for.  
 

b.   Ny   organisasjonsstruktur  

Ny   organisasjonsstruktur   ble   presentert   av   Minh   Khai   Thi.  
 
Styreleder   reduseres   fra   30   til   20%.   Fast   stilling.  
Nestleder   reduseres   fra   20   til   10%.   Fast   stilling.  
Sekretær   50%.   Fast   stilling.  
Nye   prosjektstillinger:  
Nettredaktør   Jeanette   Johannessen.   20%   stilling.   
Forsknings   Ansvarlig   Mona   Solberg.   20%   stilling.  
 
Kommentar   fra   Hilde   Skjerve:   Hvorfor   har   dere   valgt   å   ansette   interne   ressurser   og   ikke   utlyst  
prosjektstillingene.   Minh   Khai   Thi   svarer   at   det   har   med   kapasitet   til   opplæring   og   at   disse  
personene   har   sagt   seg   villig   til   å   tiltre   i   stillingene   og   at   de   i   stor   grad   har   hatt   disse   oppgavene  
tidligere.   Dette   er   prosjektstillinger,   ikke   faste   stillinger.  
 
Ny   organisasjonsstruktur   ble   vedtatt   med   26   stemmer   for.  

c.   Budsjett  

Budsjettet   for   2020   presenteres   av   styreleder   Jeanette   Johannessen.   
 
Kommentar   fra   Arve   Haugan.Inntekt   Konto   39.10.   Andre   inntekter.   Hva   er   dette?   Mona   Solberg:  
salg   av   bord   og   stoler   solgt   i   år   pga   plassmangel.   
 
Budsjettet   ble   enstemmig   vedtatt   med   26   stemmer   for.  



6.   Valg  

6.a   Styret   og   6.b   styrets   medlemmer   

Valgkomiteens   innstilling:   

Styreleder Per   Sloth   Jensen innstilles   for   to   år   (2020-2022)  

Medlem Katrine   Kirkholt innstilles   for   to   år   (2020-2022)  

Medlem Fredrik   Balchen innstilles   for   to   år   (2020-2022)  

Medlem innstilles   for   et   år   (2020-2021)  

Medlem  Minh   Khai   Thi valgt   (2019-2021)  

Medlem  Bernt   Rognlien valgt   (2019-2021)  

Vara Anette   Bratberg   Jensen innstilles   for   to   år   (2020-2022)  

Vara  Helen   Landsverk valgt   (2019-2021)  

Benkeforslag   på   leder   fra   Bernt   Rognlien:   Anette   Koppang   

Benkeforslag   på   medlem   fra   Gro   Visdal:   Angelica   Karlsrud  

Kommentar   der   en   ønsker   at   Per   Sloth   Jensen   redegjør   for   hvorfor   han   trakk   seg   i   første  

omgang.   Per   Sloth   Jensen   svarer   at   han   hadde   helsemessige   utfordringer   som   nå   er   i   orden.  

Kommentar:   lurer   på   hvor   stor   uenighet   det   er   i   styret   om   de   to   kandidatene.   Medlemmer   fra  

styret   svarer   at   dette   er   et   luksusproblem   med   to   gode   kandidater   og   at   begge   er   velkommen.   

Kommentar   fra   tilhører:   står   i   sakspapirene   at   Anette   Koppang   ikke   ønsker   å   stille   i   annet  

styreverv   enn   leder.   Bernt   Rognlien   kommenterer   at   dette   var   en   prosess   for   Koppang,   men   at  

hun   nå   ønsker   leder   eller   nestlederplass   i   styret.   

Kommentar   fra   ordstyrer:   kan   den   som   ikke   blir   valgt   som   leder   stille   på   den   ledige  

styremedlemsplassen.   Begge   stiller   seg   positivt   til   dette.   



Kommentar   fra   valgkomiteen:   Per   Sloth   Jensen   ble   foreslått   som   leder   pga   sitt   tidligere  

medlemsverv   og   at   en   ønsker   mest   mulig   kontinuitet   i   styret.   Koppang   har   ikke   tidligere   vært  

styremedlem.   

Kommentar   fra   Ann   Kristin   Gulsrud:   ønsker   at   Anette   Koppang/   nestleder   må   velges   for   to   år   for  

å   opprettholde   kontinuitet.  

Det   stemmes   over   Per   Sloth   Jensen   og   Anette   Koppang   som   styreleder:   

Per   Sloth   Jensen   er   valgt   som   leder   med   23   over   4   stemmer.  

Det   stemmes   over   Katrine   Kirkholt,   Fredrik   Balchen,   Anette   Koppang   og   Angelica   Karlsrud   som  

styremedlemmer.  

Katrine   Kirkholt   (16   stemmer),   Fredrik   Balchen   (15   stemmer),   Anette   Koppang   (17  

stemmer)   er   valgt   som   styremedlemmer.   Angelica   Karlsrud   (12   stemmer)   innlemmes   ikke  

i   styret.  

  

Styret   består   i   2020   av:   

Per   Sloth   Jensen   -   leder,   Katrine   Kirkhorn,   Fredrik   Balchen,   Anette   Koppang,   Bernt  

Rognlien,   Minh   Khai   Mai-Thi   som   medlemmer.   Anette   Bratberg   Jensen   og   Helen  

Landsverk   som   vara.   

 

6.c   Valgkomiteen:  

Valgkomiteens   innstilling:   

Medlem Angelika   Faber   Karsrud  valgt   for   tre   år   (2018-2021)  

Medlem Vigdis   Blindheim innstilles   for   tre   år   (2020-2023)  



Medlem Gro   Visdal valgt   for   tre   år   (2019-2022)  

Vara innstilles   for   2   år   (2020-2022)  

Vara finnstilles   for   3   år   (2019-2023)   

Vigdis   Blindheim   har   trukket   seg   før   landsmøtet.   

Forslag   til   medlem:   Siv   Almbakk  

Forslag   til   vara:   Vibeke   Klev  

Valg   enstemmig   vedtatt.  

Valgkomiteen   består   i   2020   av:   

Angelika   Faber   Karsrud,   Siv   Almbakk   og   Gro   Visdal   som   medlem.   Vibeke   Klev   som  

varamedlem.  

6.d   Faglig   utvalg:   

Valgkomiteens   innstilling:  

Medlem Silje   Christine   Røkke valgt   for   tre   år   (2019-2022)  

Medlem Olav   Kiise innstilles   for   tre   år   (2020-2023)  

Medlem Kristine   Finkenhagen valgt   for   tre   år   (2018-2021)  

Vara innstilles   for   to   år   (2020-2022)  

Vara innstilles   for   tre   år   (2020-2023)  

Forslag   til   vara:   Merete   Lindén   Dahle  



Valg   enstemmig   vedtatt.   

Faglig   utvalg   består   i   2020   av:   

Silje   Christine   Røkke,   Olav   Kiise   og   Kristine   Finkenhagen   som   medlem.   Merete   Lindén  

Dahle   som   varamedlem   tre   år.  

 

6.e   Etter-   og   videreutdanningskomiteeen   (EVU)  

Valgkomiteens   innstilling:  

Medlem Magnhild   Bugge innstilles   for   tre   år   (2020-2023)  

Medlem Elisabeth   Evensen innstilles   for   tre   år   (2020-2023)  

Medlem Kari   Wettermark innstilles   for   tre   år   (2020-2023)  

Vara Nora   Brattli  valgt   for   tre   år   (2019-2022)  

Vara  innstilles   for   tre   år   (2020-2023)  

Forslag   til   vara:   Agnes   Holland  

Valg   enstemmig   vedtatt.   

Etter-   og   videreutdanningskomiteeen   består   i   2020   av:  

Magnhild   Bugge,   Elisabeth   Evensen,   Kari   Wettermark   som   medlemmer.   Nora   Brattli   og  

Agnes   Holland   som   vara.   

 



6.f   Etisk   råd   

Valgkomiteens   innstilling:  

Medlem Andrew   Clayton   Fritsch valgt   for   tre   år   (2018-2021)  

Medlem John   Christian   Eger  innstilles   for   tre   år   (2020-2023)  

Medlem Anette   Sørensen innstilles   for   tre   år   (2020-2023)   

Medlem Ann   Kristin   Gulsrud valgt   for   tre   år   (2019-2022)  

Vara              Inger   Nordmo innstilles   for   tre   år   (2020-2023)  

Vara Merete   Uv   Nilsen  valgt   for   tre   år   (2019-2022)  

Vedteksendring   jmf   landsmøtet   2020,   der   etisk   råd   reduseres   til   tre   medlemmer   og   ett  

varamedlem.   John   Christian   Eger   og   Inger   Nordmo   går   derfor   ut.  

Valg   enstemmig   vedtatt.  

Etisk   råd   består   i   2020   av:  

Andrew   Clayton   Fritsch,   Anette   Sørensen   og   Ann   Kristin   Gulsrud   som   medlemmer.  

Merete   Uv   Nilsen   som   vara.  

Møtet   ble   hevet   1535.  

Protokollen   underskrives   av:  

………………                           …………………….  

Ole   Jørgen   Frydenlund        Merete   Lindén   Dahle  



 

Protokoll   fra   landsmøtet   i   FOSMA  

lørdag   9.mai   2020  
Online   streaming   av   landsmøtet   via   GoToWebinar   med   styret   og  

ordstyrer   sittende   på   forskjellige   lokaliteter.   Avstemming   via   funksjon  
på   Webinarløsning.   Mulighet   for   å   sende   kommentar   via  

Webinarløsning.   Mulighet   til   å   ringe   inn   kommentar   via   telefon.  

 

1.   Årsrapport   2019  

Årsrapporten   er   enstemmig   godkjent.  

2.   Regnskap   2019  

Regnskapet   er   enstemmig   godkjent.  

3.   Virksomhetsplan   2020  

Virksomhetsplanen   2020   er   enstemmig   godkjent.  

4.   Budsjett   2020  

Budskjettet   2020   er   enstemmig   godkjent.  

5.   Vedtektsendringer   i   tråd   med   endringer   i  

Akupunkturforeningens   vedtekter  

Vedtektsendringer   er   enstemmig   godkjent.  



6.   Valg   i   tråd   med   Akupunkturforeningens   valg  

Valg   er   godkjent.  
 
Møtet   ble   hevet   kl.   15:40  
 
 
Protokoll   underskrevet   av   
 
…………………………..           …………………………  
Ole   Jørgen   Frydenlund             Merete   Lindén   Dahle  


