
Akupunkturforeningen / Valgkomiteens innstilling 2020 

Arbeidet med å finne kandidater til alle vervene i Akupunkturforeningen har vært krevende. 

Stillingsbeskrivelsen og organisasjonskartet ble ikke klart før noen uker før Landsmøtet. Den nye 

organisasjonsstrukturen innebar en ny rolleforståelse for ledervervet. For valgkomiteen bød dette på 

utfordringer med å finne kandidater siden vi ikke kunne gjøre rede for hva kandidatene egentlig sa ja 

til. 

Valgkomiteen fikk tidlig signaler om at både leder og nestleder ikke ønsket gjenvalg. For å sikre 

kontinuitet i arbeidet med autorisasjonssøknaden, som ble levert i oktober, og det politiske arbeidet 

var det en omforent oppfatning både i valgkomite og samlet styre at aktuelle kandidater til 

ledervervet burde finnes blant gjenværende styremedlemmer. Per Sloth Jensen ble fremmet som 

lederkandidat. Dessverre måtte Per trekke seg på kort varsel like før sakspapirene skulle sendes ut. 

Etter en intens runde med å finne en ny kandidat, var vi så heldig at Anette Koppang sa ja til å stille. 

Dette etter meget kort betenkningstid.  

Og så kom SARS-Co-2 til Norge – kinesisk nyttår i tegn av en ny 60 års syklus – alt blir annerledes.  LM 

måtte flyttes og sittende styret fikk ikke sende stafettpinnen videre. De måtte sitte overtid og 

håndtere krise. Gjennom medlemskapet i SMB ble Akupunktørene frontet som egen yrkesgruppe og 

akupunkturforeningen fikk tydeliggjort konsekvensene nedstengingen hadde, har og kommer til å ha 

for oss i fremtiden. Per Sloth Jensen representerte akupunktørene på veiene av oss alle på stødig vis 

og er siden tett på ballen i dialogen med politikere fra alle partier. I lys av nyere tids hendelser stiller 

Per seg nå til disposisjon for ledervervet. 

Vi i valgkomiteen gikk gjennom tre faser: (i) lete etter nåla i høystakken, (ii) finne gullegget og (iii) ha 

plutselig to gullegg i hånden. Vi i valgkomiteen skulle gjerne ha sett en løsning hvor Per og Anette 

overlappet lederskapet etter hvert. Akupunkturforeningens leder og nesteleder vil ha mange 

administrative og representative oppgaver fremover. Forskningsansvarlig, mediaansvarlig, leder og 

nesteleder vil utgjøre et sterkt team hvor det er både rom for og ikke minst ønskelig med forskjellige 

styrker.  

Anette Koppang er en sterk kandidat for ledervervet i Akupunkturforeningen. Hun ville bidratt med 

mye faglig tyngde og dybdekunnskap om akupunkturfagets utvikling både i Norge og internasjonalt. 

Hun har også tidligere sittet flere år i Akupunkturforeningens styre. Når valgkomiteen nå likevel 

innstiller Per Sloth Jensen som leder i Akupunkturforeningen så gjør vi dette fordi kontinuitet og 

oppfølging av den politiske prosessen frem til autorisasjon vekter tyngre. I nåværende situasjon 

handler lederskapet i Akupunkturforeningen om overlevelse av oss akupunktører på et basalt plan. 

Anette Koppang har trukket sitt kandidatur og har også takket nei til styreplass.  
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