Årsberetning: Internationalt udvalg 2019/2020

IU har været igennem meget det sidste år, og det har så sandelig været en spændende tid.
I vinters blev vi konfronteret med den naturlige udskiftning der finder sted i et udvalg for studerende. Vi
sagde farvel til de kære færdiguddannede, som nu skal leve voksenlivet, velvidende at vi til sommer tager
afsked med endnu et hold veteraner, som har investeret meget af dem selv, og været med til at gøre IU til
det det er i dag.
Vi kan dog med glæde sige at IU er stadig er kendetegnet ved at være et stort udvalg med folk fra startbachelor til slut-kandidat, hvilket nok er en af vores helt store styrker.
I april 2019 havde vi 2. Udgave af Unge Kiropraktorer, hvilket er et koncept som er kommet for at blive, og
som vil finde sted endnu engang her til foråret. I sommerferien rejste en delegation bestående af Mads
Thomasen, Christian Risby, Kathrine Hellmann og undertegnede til Brisbane i Australien til årets WCCS
AGM. Det var, som altid, en meget unik oplevelse og det var fedt at mærke at SDU er blevet en stærk spiller
i den forsamling.
Efterårets første event var med Braden Keil fra Australien, som havde taget en de-tour til Danmark fra sin
ferie udelukkende for at holde oplæg for os. Der var stor opbakning og Braden kommer hjertens gerne til
Odense en anden gang.
I november 2019 kulminerede et års planlægning med afholdelsen af WCCS European Regional Event. Det
var et enormt projekt med 138 deltagere fra hele Europa og speakere, workshops og underholdning i
verdensklasse. Udvalget arbejdede formidabelt sammen, og gjorde det, efter sigende, til det mest
succesfulde Regionals i WCCS’ historie. Dette var også eventet som satte ild til hele professionen, da den
politiske situation omkring det spredte sig gennem sociale medier. En situation hvis eftermæle ikke er set
det sidste af, og som gav os meget opmærksomhed internationalt på godt og ondt – dog overvældende
godt. Mange beslutninger blev taget i det forløb, og vi havde til hver en tid fuld opbakning fra
studieledelsen, hvilket IU historisk set bestemt ikke altid har haft. Det viser blot at der er endnu flere
muligheder for udvalget i fremtiden, og at vi fortsat kan gøre en forskel ude i verden selvom af vi blot er
studerende.
På trods af Regionals blev julebankoens langvarrige tradition holdt ved lige, med endnu et pakket
studenterhus og en aften i hyggens tegn – cadeau til udvalgets medlemmer for at have overskud til det
ovenpå sådan et travlt efterår.
Det lader til at vi har fundet gode opskrifter til mange af vores aktiviteter – men med det følger en risiko for
at stagnere og ikke udvikle dem yderligere. I takt med at WCCS vokser og samtidig befinder sig i en
turbulent periode, bliver det også endnu vigtigere at deltage aktivt i det internationale forum og stille
stærke repræsentanter til fremtidens AGMs. Med ca. halvdelen af udvalgets medlemmer på kandidaten og
dermed på vej ud af studiet, vil der i nærmeste fremtid blive behov for nye kræfter til at opretholde det
momentum, som vi den sidste tid har nydt godt af.
Jeg tror at fremtidens IU-medlemmer vil se muligheder i stedet for begrænsninger, og at nye kræfter vil
bringe nye idéer og initiativ med sig.
Dette markerer samtidigt den snarlige afslutning på mit formandskab for Internationalt Udvalg – en tid jeg
vil se tilbage på med stor glæde. Stafetten går nu videre og døren står atter åben for at tage udvalget til nye
højder.
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