Årsberetning internationalt udvalg 2020/2021.
IU har ligesom resten af samfundet, været igennem et udfordrende sidste år. Nedlukningen af samfundet
og studielivet har betyder, at vi desværre har set os nødsaget til at sætte de større sociale arrangementer,
vi havde forberedt til, på bero i det indeværende år. Da vi føler at det er vores pligt at gå forrest for at
værne om de studerendes sikkerhed, i tider med øget personlig risiko.
Samfundets nye tilstand har derfor betydet at vi har måtte tænke i nye baner for at involvere de
studerende i de arrangementer vi har haft i støbeskeen. Dette har givet os muligheden for at arbejde med
at innovere måden vi udbyder vores events, hvilket har medført en digitalisering af begivenhederne, der
har været med stor succes. Brugen af zoom har vist sig givtigt ved afholdelsen af gengangerbegivenhederne
så som ”unge kiropraktorer” der konsekvent har fået langt over 70 deltagere. Zoom har derved vidst sig, at
bistår til at assistere i nedbrydelsen af tidligere tidsmæssige og afstandsafhængige udfordringer. Således fik
vi også muligheden for at afholde AGM via videokonference, som var en spændende oplevelse og essentiel
for at overkomme de tidligere forhindringer eventet ellers havde været besværet med.
Med den vellykkede afholdelse af AGM blev der også åbnet for muligheden for at forbedre de individuelle
relationer mellem fagets skoler. Dette blev gjort via det nytilkomne ”god father project”, der gav verdens
forskellige skoler en chance for at forbedre deres individuelle relationer, ved at møde hinanden på tværs af
landegrænser og tidszoner over zoom. Her blev der givet mulighed for at diskuterer holdninger og
erfaringer fra skolerne imellem.
Som det er naturligt i udvalget, var vi sidste år nødt til at sige farvel til nogle af de gamle og velkendte
ansigter i foreningen. Vi ønsker dem held og lykke på vejen videre og ser frem til at møde dem som
kollegaer i fremtiden. I samme omfang kom der nye og håbe fulde ansigter til udvalget, som vi ligeledes ser
frem til at involvere mere i det kommende års projekter. Her har vi i det kommende år sat sigtet på at
bruge vores erfaringer fra, og det fundament der blev lagt under, regional 2019 til at genintroducere nogle
af de større sociale kiropraktorarrangementer, herunder kiropraktorfesterne, såvel som at byde
velkommen til nogle af de inspirerende og dygtige professionelle som faget huser.
Alt i alt blev året afsluttet med et stort dynamisk potentiale som vi ser frem til at indfri i det kommende år.

