Valgkomiteens innstilling 2020 / per 24.04.2020

Styret:

Per Sloth Jensen

Styrets leder

Innstilles 2020 - 2022

2 år

Katrine Kirkhorn

Medlem

Innstilles 2020 - 2022

2 år

Fredrik Balchen

Medlem

Innstilles 2020 -2022

2 år

Medlem

innstilles 2020 - 2021

1 år

Bernt Rognlien

Medlem

Valgt 2019 - 2021

1 år

Minh Khai Mai-Thi

Medlem

Valgt 2019 - 2021

1 år

Anette Bratberget
Jensen

Vara

Innstilles 2020 - 2022

2 år

Helen Landsverk

Vara

Valgt 2019-2021

1 år

Etter- og videreutdanningskomiteen (EVU):
Magnhild Bugge
Elisabeth

Evensen

Medlem
Medlem

Innstilles 2020 - 2023

3 år

Innstilles

3

2020 - 2023

år

Kari Wettermark

Medlem

Innstilles 2020 - 2023

2 år

Nora Bratli

Vara

Valgt 2019 - 2022

2 år

Vara

Innstilles

2020 - 2023

3

år

Faglig utvalg
Silje Christine Røkke

Medlem

Valgt 2019 -2022

2 år

Olav Kiise

Medlem

Innstilles 2020 - 2023

3 år

Kristine Finkenhagen

Medlem

Valgt 2018 - 2021

1 år

Vara

Innstilles 2020 - 2022

2 år

Vara

Innstilles 2020 – 2023

3 år

Etisk råd

Andrew Clayton Fritsch

Medlem

Valgt 2018 - 2021

1 år

John Christian Eger

Medlem

Innstilles 2020 - 2023

3 år

Anette Sørensen

Medlem

Innstilles 2020 - 2023

3 år

Ann Kristin Gulsrud

Medlem

Valgt 2019 - 2022

2 år

Inger Nordmo

Vara

Innstilles 2020 - 2023

3 år

Merete Uv Nilsen

Vara

Valgt 2019 -2022

2 år

Valgkomiteen

Angelika Faber Karsrud

Medlem

Valgt 2018- 2021

1 år

Vigdis Blindheim

Medlem

Innstilles 2020 - 2023

3 år

Gro Visdal

Medlem

Valgt 2019 - 2022

2 år

Vara

Innstilles 2020 - 2022

2 år

Vara

Innstilles 2020 - 2023

3 år

Per Sloth Jensen, f. 1962
Herved stiller jeg meg til disposisjon som leder av Akupunkturforeningen. Og vil med dette
bidra til gjennomføring av den omstruktureringen som det sittende styret har arbeidet med,
samt i lederrollen kunne bidra til kontinuitet. Jeg opplever at vi har hatt et godt samarbeid i
styret i året som har gått og jeg gleder meg til å fortsette i dette samarbeidet. Sittende leder
Jeanette Johansen og nestleder Mona Sandberg har sagt seg villig til å gå inn i stillinger med
ansvar for media, forskning. Dette er også med på å videreføre nåværende arbeid. Og det gjør
at jeg som eventuell leder kan bruke deres erfaring og kompetanse i videre arbeid i styret.
Sakene jeg er involvert i er politisk arbeid, media og SMB Norge. Jeg har opparbeidet meg
kontakt med enkelte politikere og andre nøkkelpersoner; både før, men ikke minst under
nåværende Koronakrise. Jeg føler meg trygg i møte med media og synes det er spennende å
kunne synliggjøre akupunktører som egen yrkesgruppe og arbeide for autorisasjon. Dette
arbeidet må fortsette, dersom vi skulle få avslag på inneværende søknad. Videre mener jeg at
vi trenger bedre løsninger på forsikringer og andre medlemsfordeler, noe jeg ønsker å jobbe
aktivt for.
Fra før har jeg sittet i styret i Norske Akupunktørers Hovedorganisasjon, NAHO, før de to
foreningene ble slått sammen. Dessuten har jeg styreledererfaring fra boligsameie. Jeg har

undervist i akupunktur på Nordisk Akupunkturhøyskole og Nostra, samt holdt en rekke kurs i
regi av Akupunkturforeningen. Jeg har bachelor
I akupunktur(2012) via innpassningsprogrammet ved Campus Christiania. Jeg har jobbet
fulltid som akupunktør siden 1984. På egen klinikk. Centrum akupunkturklinikk.

Anette Bratberget Jensen
Jeg ble ferdig utdannet akupunktør i 2017 fra Høyskolen Kristiania og jobber på Atlasklinikken
i Oslo på fulltid. Er også utdannet yogalærer og er halvveis på 3 årlig enhetsterapi studiet til
Audun Myskja. Ved siden av klinikken jobber jeg på Sunnaas sykehus der jeg jobber med
slagpasienter. Jeg er motivert til å sitte i styret og ønsker å bidra med å fremme akupunktur.

Fredrik Balchen
Jeg ble ferdig utdannet akupunktør i 2003 og har siden drevet Haugesund Akupunkturklinikk
på full tid. Jeg er 50 år og har 2 barn.
Min motivasjon for mer engasjement i foreningen er å få være en del av et miljø som kan skape
en positiv forandring for alle akupunktører i Norge. Foreningen har i de siste årene hatt en
fantastisk utvikling noe som gir meg, og sikkert mange andre, en helt ny giv for å drive videre
som akupunktør. Det har vært noen tunge år med lav yrkesstolthet og motgang, færre
pasienter og dermed en veldig usikker fremtid. Men nå, etter at det nye styret har fått "satt"
seg, er jeg overbevist om, at vi samlet kan forandre på dette. Og en dag blir vi en såpass stor
forening at vi får gjennomslag for vår fantastiske profesjon.

Katrine Kirkhorn.
Utdannelse: Norges Veterinærhøgskole 1990, akupunktør IVAS ( International Veterinary
Acupuncture Society) 2001, Akupunkturskolen 2006.
Startet Drammen Akupunktur i 2006, og har drevet klinikken siden.
Arbeider også som veterinær, primært på hest med tenner som spesialfelt, ved siden av
akupunktur på hest og hund.
Bor i Lier; gift med Olav og har 2 voksne barn som studerer i hhv Trondheim og Bergen.
Motivasjon for å bli med i styret: Har lenge tenkt at jeg også vil gjøre en innsats for foreningen.

