ÅRSBERETNING VED FORMANDEN I FNKS 2020-2021
Det sidste år har for mange været præget af én og samme ting. Nemlig cornapandemien. Noget der også har lagt en
stor dæmper for foreningsarbejdet i FNKS i løbet af det seneste år.
Heldigvis har vi i FNKS nogle udvalg med nogle entusiastiske medlemmer der har kæmpet hårdt under de ændrede
forhold i løbet af det seneste år. De har lavet alternative arrangementer i form af online foredrag og konkurrencer –
alt sammen for at give vores medlemmer nogle sociale og faglige arrangementer at se frem til.
I det kommende vil jeg dykke lidt ned i hvad, der er sket i udvalgene i det seneste år.

DAU
I DAU har det været et mere stille år, end de har været vant til. De har lavet sociale online-arrangementer i form af
konkurrencer og da der i sommerferien var færre restriktioner, så DAU sit snit for at holde et fysisk arrangement. De
fik dermed stablet en prøve-OSCE på benene for studerende på modul 8. Dette var et stort hit og det er en stor hjælp
for de studerende der skal til eksamen. Jeg håber at de vil fortsætte med disse arrangementer, når vi igen har
mulighed for at mødes.
DAU’s instagramprofil kører godt og der bliver fortsat lagt en masse sjove ting ud.
Til trods for nedlukningen har DAU fået et nyt medlem, men har i året også måtte sige farvel til et af deres garvede
medlemmer, da han er blevet færdiguddannet.
DAU har en masse spænende idéer til arrangementer i fremtiden og glæder sig meget til, at de igen har mulighed for
at holde events for de medstuderende på uddannelsen – det gør jeg også.

INTERNATIONALT UDVALG
IU har også haft et udfordrende år, hvor nedlukningen af samfundet og studielivet har betydet, at de også har været
nødsaget til at sætte større sociale arrangementer i bero – eksempelvis det årlige julebanko. Ligesom de øvrige udvalg
har IU derfor måtte tænke i nye baner, og har derfor også afholdt deres arrangementer online.
Man kan vel godt sige, at arrangementet ”Unge kiropraktorer” er ved at være en tradition for udvalget at afholde, og
igen i år var det en stor succes med et stort deltagerantal.
Jeg ved at det var en stor skuffelse, da udvalget ikke kunne deltage i det årlige AGM, hvor turen i år skulle være gået til
Canada. Til trods for tidszoner og tidsforskelle, blev det alligevel en succes med afholdelse af AGM som en
videokonference. Udvalget fik derfor igen i år repræsenteret SDU og vores forening på fineste vis – det vil jeg gerne
takke dem for – og de havde samtidig mulighed for at fastholde relationerne til øvrige kiropraktoruddannelser verden
over.
IU har heldigvis flere arrangementer i støbeskeen, som jeg også ser meget frem til.

HANDS ON
Det seneste år har været svært for Hands On, da de som udvalg lægger stor vægt på det praktiske element i deres
arrangementer. Pandemien har derfor også tvunget udvalget ud i en omstilling. Udvalget er derfor midlertidigt gået

fra at være Hands On til Hands Off, og har således også afholdt af online arrangementer om blandt andet
patientperspektiver, graviditet og rygsmerter.
Det næste år vil Hands On fortsat kæmpe for at få nogle nye medlemmer. Jeg håber, at der er nogle, som har
interesse i at komme med i det fællesskab, der er i foreningens udvalg, så udvalget kan køre videre, og der forsat kan
komme klinisk relevante arrangementer med fokus på at få hænderne på sine medstuderende. Jeg ser meget frem til
kommende arrangementer, og jeg er sikker på, at jeg ikke er ene om at glæde mig til igen at deltage, når udvalget
lægger Hands Off på hylden, og vi igen kan komme Hands On.

FESTUDVALGET
Bestyrelsen i FNKS er fortaler for, at der igen skal være et festudvalg, og har i løbet af året været i kontakt med flere,
der er interesserede i at være med til at starte festudvalget op igen, når muligheden byder sig. Med festudvalget er
der en god mulighed for at skabe arrangementer, der fokuserer på det sociale fællesskab, som jeg synes er en vigtig
del af vores forening. Jeg håber derfor, at der igen er nogle der har lyst til at engagere sig i at starte festudvalget op fra
bunden, og dermed være med til at sætte sit eget præg på udvalget.

FNKS JOURNAL CLUB
Der har været gang i FNKS Journal Club, der har holdt arrangementer flere gange i løbet af året, og har diskuteret
diverse artikler igennem. Gruppen blev startet for lidt over et år siden, og har været i fuld gang lige siden.

SPORTSUDVALGET
For sportsudvalget har det været et lidt svært år – da jeg kun kan give dem ret i, at de fleste sportsrelaterede
aktiviteter kræver at man møder fysisk op. Især når udvalget også fokuserer på at skabe sociale relationer med deres
arrangementer. Udvalget fik i sommer holdt et succesfuldt volleyball arrangement. Jeg håber, at de igen er klar med
nye arrangementer, når vi får lov til at samles igen.

FORENINGEN
Ligesom det har været for vores udvalg, har det også været et mere stille år for bestyrelsen, hvor det helt store
arrangement i samarbejde med Kiropraktorernes Videnscenter, nemlig Faglig kongres blev aflyst. Også Lægedage blev
aflyst, hvor vi som studerende plejer at vise flaget og er med til at videregive information om hvad kiropraktik er og
kan til de mange deltagende læger, lægesekretærer, sygeplejersker og andet klinikpersonale.
Dog har vi alligevel fået stablet noget på benene. Studiestartshåndbogen, der udleveres til nye studerende på modul
1, er blevet opdateret og indeholder nu ikke blot info om modul 1-8 på bacheloren, men også om modul 9-12. Således
er bogen med til at danne et overblik over, hvad vi som kiropraktorstuderende kan forvente af de forskellige moduler.
Meningen med bogen er også at, de der underviser på modulerne kan bruge bogen til at få en forståelse for, hvad de
kiropraktorstuderende på uddannelsen skal kan bruge undervisningen til, og forhåbentlig være med til at give dem lidt
inspiration til hvordan de kan målrette undervisningen, så den også bliver relevant for kiropraktorstuderende.
I foråret arbejdede bestyrelsen på at skabe en kort introdag for kandidatstuderende, da der her bliver slået to årgange
sammen, og der derfor har været et ønske om at skabe et socialt arrangement, for at ryste årgangene sammen. Vi
måtte desværre aflyse arrangementet, men håber på at det igen bliver aktuelt ved en genåbning.
Bestyrelsen har i efteråret samarbejdet med studielelsen og kredsforneningen om at genopstarte mentorordningen
på klinisk biomekanik. Studerende har dermed fået mulighed for at følge primært kiropraktorer i klinikker rundt om i

landet, men også kiropraktorer på hospitaler og i forskning. Dette er en kæmpe mulighed for de studerende for at få
et indblik i, hvad der sker, når man er færdig med uddannelsen, samt være med til at motivere de studerende og give
en fællesskabsfølelse på studiet.
Igen i år har FNKS’ adventskalender løbet af stablen med stor succes og mange deltagende medlemmer de fire
søndage i december. Det ser ud til at vi må gentage succesen igen til næste år.
Bestyrelsens fokus har ligget på at støtte op omkring udvalgene, og sørge for, at det er fedt at være en engageret
studerende i et udvalg. Vi har en solid kerne af frivillige, der laver et kæmpe arbejde for foreningen, og som engagerer
sig i at skabe et godt fællesskab for deres medstuderende på Klinisk Biomekanik. Vi er ikke den samme forening uden
jer. Jeg ved, at det foregående år har været et hårdt år for alle i foreningen, og jeg er så glad for, at I har været så
omstillingsparate. Jeg er stolt af at være formand i en forening, hvor de frivillige griber de muligheder der byder sig.
Jeg vil derfor opfordre yngre såvel som ældre studerende til at bakke op om udvalgenes arrangementer, da de lægger
meget energi og tid i at skabe spændende arrangementer for jer.
I løbet af det næste år skal vi i takt med at landet åbner op igen, genetablere det gode foreningsarbejde. Jeg ved også,
at vi kommer en svær tid i møde det næste år. Flere af udvalgene er mærkede af den store udskiftning i medlemmer,
der er forventelig i en forening som vores, hvor nye studerende hele tiden kommer til og ældre studerende bliver
færdige, og derfor ikke længere kan lægge kræfter i foreningslivet. Og med pandemien har det ikke gjort det nemmere
at skaffe nye medlemmer. Bestyrelsen vil derfor det kommende år fortsat lægge fokus på, at det skal være attraktivt
at være med i et udvalg og samtidig hjælpe til med de ressourcer vi har til rådighed.
Vi har en lille række af samarbejdspartnere som igen og igen hjælper og bakker os op, når vi har behov for det i
foreningen. Først og fremmest DKF der bruger tid og energi på at hjælpe os som forening og ikke mindst de
studerende på uddannelsen. Kiropraktorernes Videnscenter tilbyder en række af deres oplægsholdere for os. Og
selvfølgelig studieledelsen som altid har vores ryg. Jeg vil gerne sige tak for at de altid gerne vil støtte os som forening.
Igen vil jeg sige tak til alle de frivillige i foreningen. Tak fordi i omstillingsparate. Tak fordi i har engagementet og lysten
til at være med til at drive en forening som denne. Jeg ser frem til endnu et år som formand i FNKS.

