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Kære studentermedlem
Fulde af spænding inviterer vi dig til vores
årsmøde for studentermedlemmer. Det
foregår fredag og lørdag 8. og 9. november på Hotel Opus i Horsens.
Sammen med videncenteret NIKKB og
FNKS har vi sammensat et varieret program. Der er både noget, som kun er for
jer studerende, og noget, hvor I deltager
sammen med kiropraktorerne.
Det starter fredag eftermiddag – medmindre du læser på 9. eller 10. semester,
så kan du deltage i røntgenkursus allerede om formiddagen.
Kl. 13.30 starter selve programmet med
en workshop om tværfagligt samarbejde.
Hvordan sikrer man god kommunikation
og en frugtbar samarbejdskultur? Hvordan griber man det an på et hospital eller
rygcenter? Hvordan gør man ude i en
kiropraktorklinik? En erhvervspsykologisk
rådgiver giver gode råd, og klinikere fra
både primær- og sekundærpraksis fortæller om deres erfaringer.

Efter workshoppen holder vi turnuscafé.
Uanset om din turnus er lige oppe over,
eller der er flere år til, får du noget ud af
at møde kiropraktorer fra klinikker rundt
om i landet. Afslutningsvist kan du deltage i en fælles aktuel debat. Når den er
slut, kører en bus jer studerende til hytten
Olufsborg, hvor I kan overnatte.
Lørdag morgen henter bussen jer, så I kan
overvære DKF’s generalforsamling. Før
frokost kan du høre taler, se prisuddeling
og opleve, hvordan nyuddannede bliver
budt velkommen og aflægger det højtidelige Kiroopraktorløfte. Efter frokost starter generalforsamlingens politiske del.
Du skal selv sørge for at komme til og fra
hotellet, og hvis du vil deltage i de fælles
frokoster eller årsfesten lørdag aften, skal
du selv betale. Men resten giver vi.

SENEST 23. OKTOBER   

Du tilmelder dig hos NIKKB. Find link i
NIKKB’s kalender eller her hos DKF:
www.danskkiropraktorforening.dk/gf

Vi glæder os rigtigt meget til at se dig!
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Årsmødet foregår på Hotel Opus i
Horsens, og som studentermedlem kan
du overnatte gratis i hytten Olufsborg
fra fredag til lørdag. Bus transporterer
dig gratis til og fra hotellet.
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NIKKB-kursus
om røntgen
for sidsteårsstuderende

ÅRSMØDE
FREDAG 8. NOVEMBER
13.30

FOR STUDENTERMEDLEMMER 2019
MEDLEMSDAG

Det optimale tværfaglige samarbejde

Gratis

		
Rådgiver Sagar Constantin, kiropraktorer og andre fag-

		 personer fra hospitaler og klinikker deler viden og gode råd.
18.00

Turnuscafé

Gratis

Imens du spiser lidt mad kan du møde kiropraktorer fra
klinikker, der søger turnuskandidat, og nyuddannede, der er og lige har været i turnus.
19.30 Debat
		 Fælles debat om aktuelt emne - for alle deltagere i årsmødet.	

Gratis

21.00 Bus kører til hytten Olufsborg.	

Gratis

LØRDAG 9. NOVEMBER

GENERALFORSAMLING

9.00 Bus fra hytten ankommer til Hotel Opus.	
10.00

DKF’s generalforsamling 2019 – åben del	

Gratis
Gratis

• Christian Freitag, formand, Praktiserende Lægers Organisation, holder tale
• Lone Kousgaard Jørgensen, formand, DKF, fremlægger resultater
• Priser og løfteaflæggelse
12.00 Frokost	
13.00

DKF’s generalforsamling 2019 – kun for medlemmer	

250 kr.
Gratis

• Beretninger • Evt. forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
• Regnskab, budget og kontingent • Valg af bestyrelse og råd
19.00 Årsfest 2019 i Fængslet

danskkiropraktorforening.dk/gf

900 kr.

