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1. Velkommen til NKMs 10-års Jubileum
Det er nå 10 år siden NKM ble stiftet som organisasjon. Dette skjedde 27. april 2007 ved Garder Kurs
og Konferansesenter utenfor Oslo.
Det aller første styret i NKM bestod av:

Det aller første Etiske Råd bestod av:

Styreleder: Jon Holden
Nestleder: Mari Grimstad
Økonomiansvarlig (kasserer): Arild Nilsen
Kommunikasjonsansvarlig (sekretær): Ole Jacob Kielland
Styremedlem: Inga Haugstad
Varamedlemmer: Tove Tveito og Egil Eikrem

Leder: Hanne Haanes Skappel
Medlem: Anita Hus
Medlem: Ole Jacob Kielland
Varamedlem: Heidi Pukerud

Imponerende nok er fortsatt 4 av disse å finne i NKMs styrelse i 2017. Mens to stykker beklageligvis
har forlatt dette livet. Vi minnes Ole Jacob og Hanne med stor respekt og glede.
Gjennom disse 10 årene har mye skjedd både innad i organisasjonen vår og i samfunnet rundt oss.
Vi har debattert navnet på organisasjonen, og her sitter vi fortsatt som Norske KvanteMedisinere. Vi
har definert hva kvantemedisin er og hva et kvantemedisinsk apparat kan eller skal være. Vi har
ønsket at en kvantemedisiner skal være en terapeut med sterke kvalifikasjoner og derav vedtatt solide
fagkrav, og ikke minst vi har vedtatt et krav om faglig oppdatering. Vi har forandret og forbedret
vedtekter. Etisk Råd har håndtert ulike klagesaker, og vi har arrangert seminarer og kurs. Vi har stått
på stand og enkelte blant oss har reist flittig rundt. Alt dette med stort og levende engasjement.
Stemningen på kurs og seminarer er alltid god med terapeuter som viser tydelig at de liker å møtes og
de liker å suge inn ny kunnskap. Det er moro å være en kvantemedisiner iblant andre
kvantemedisinere 
Men disse årene har heller ikke fritatt oss fra frustrasjoner og bekymringer. Den kanskje største
forandringen for organisasjonen vår skjedde ved myndighetenes innføring av momsfritak for
alternative behandlere registrert i RAB januar 2011. For NKM førte dette til tap av mange medlemmer.
Ettersom fritaket for moms kun ville gjelde for fullverdige medlemmer av organisasjonene registrert i
Brønnøysund, forsvant mange medlemmer til andre organisasjoner med lavere fagkrav. NKM har stått
støtt sammen med SABORG i disse årene for å få myndighetene til å endre registerordningen ved å
stille reelle fagkrav. Dette har hittil vært en forgjeves kamp med null politisk interesse, og resultatet er
at organisasjoner med lav kontingent og lave krav til sine medlemmer har vokst voldsomt, og
organisasjoner som ønsker en større profesjonalitet taper medlemmer. I tillegg har Humanetisk
Forbund kjørt en kampanje imot alternativ behandling under headingen «Ingen liker å bli lurt». Med
seg på laget har de hatt norske TV kanaler og profilerte leger og professorer. Ingen tvil om at dette har
vært en stormvind imot våre terapeuter og mange har dessverre også latt seg knekke.
Innen vår egen profesjon kvantemedisin har det oppstått problemer og regelrett svindel i miljøet rundt
våre leverandører. NKM har måttet bruke mye tid og ressurser på dette.
En kunne falle for fristelsen til å si at med så mye motstand og turbulens så kunne det kanskje være
en ide å finne seg noe enklere å leve av… Men den ideen er det heldigvis svært mange iblant oss
som ikke griper. Det er en meget levedyktig og seig masse som fortsetter ufortørnet videre og bærer
med seg integritet og vilje til å føre sin sannhet fremover. At mennesket ikke bare er mekanikk og
kjemi ligger i vår overbevisning. Vi jobber i forvissningen om at «alt er energi» hver eneste dag, og vi
ser at det er korrekt. Kvantemedisin er et svært givende fag å jobbe
med, og vi ser av utviklingen internasjonalt at strømningene går i
sammen med oss.
Takk for at nettopp du har valgt å være Kvantemedisiner MNKM,
og hjertelig velkommen til Losby Gods for nok en hyggelig helg
med masse ny lærdom og supert samvær med flotte kollegaer.

2. Program for helgen

Fredag:
1000-1100: Registrering + tid til å besøke utstillere
1100-1300: SEMINAR del I: Hans Stormer: Endokrinologi
1300-1400: Lunsj
1400-1500: Presentasjon av utstillere
1005-1530: Pause og tid til å besøke utstillere
1530-1700: SEMINAR del II: Hans Stormer: Endokrinologi
1700-1730: Pause
1730-1900: SEMINAR del III: Hans Stormer: Endokrinologi
2000: Felles middag
Lørdag:
0930-1130: SEMINAR del IV: Hans Stormer: Endokrinologi
1130-1200: Pause
1200-1330: SEMINAR del V: Hans Stormer: Endokrinologi
1330-1430: Lunsj
1430-1630: SEMINAR del VI: Hans Stormer: Endokrinologi
1630-1800: Pause og utstillerbesøk.
«Ingas energidrikk og moro med Heidi»
Underholdningsinnslag før jubileumsmiddag.
Søndag:
1000-1300: Årsmøte og utlodning
1300-1430: Lunsj og utstillere
1430-1600: SEMINAR: Eva Fjeldstad: «Takk for maten»
1600-1700: Pause og avslutning.
1700-1800: Styremøte – konstituering av nytt styre og nytt etisk råd.

God stemning når Inga stiller med sin energidrikk! Fra Årsmøtet 2015.

3. PRAKTISK INFORMASJON og PRISER

Losby Gods:
Kontaktinformasjon til hotellet:
Losbyveien 270 1475 Finstadjordet
Telefon: 67 92 33 00
reservations@losbygods.no
http://www.losbygods.no/

Slik finner du Losby Gods:
Fra Gardermoen: Følg E6 mot Oslo. Ta av til høyre mot Karihaugen og Riksvei 159. Følg
skilting til Lillestrøm/Strømmen. Hold deg i høyre fil mot Losby, Finstad, Skårer og Kjenn.
Ved avkjøring fra Riksvei 159 kommer man til en rundkjøring. Kjør rett frem i rundkjøringen
og følg deretter skilting mot Losby. Estimert kjøretid: ca. 30 min
Fra Oslo: Følg E6 nordover ut av Oslo mot Trondheim og Gardermoen. Ta Riksvei 159 mot
Lørenskog og Lillestrøm. Hold deg i høyre fil mot Losby, Finstad, Skårer og Kjenn. Ved
avkjøring fra Riksvei 159 kommer man til en rundkjøring. Kjør rett frem i rundkjøringen og
følg deretter skilting mot Losby. Estimert kjøretid: ca. 20 minutter
Nedre Romerike Taxi: Losby Gods har inngått en avtale med Nedre Romerike Taxi som gir
kundene en fastpris fra Gardermoen. Hvis dere ønsker å benytte dere av dette tilbudet
vennligst henvend dere i taxiskranken på Gardermoen eller ta kontakt med booking kontoret
på Losby Gods.
NB! Ta kontakt med NKM om du ønsker å sitte på med andre deltagere – eller du har ledig plass for
ekstra passasjerer. Vi har foreløpig biler som har ledig plass fra Oslo.

Priser:
NB!! Alle deltagere bestiller overnatting, og betaler selv for sitt opphold direkte til hotellet.
Full deltagelse alle 3 dager: kr 4 655,2 overnattinger, 2 x frokost, 3 x lunsj, 2 x 4 retters middag, kaffe/te og frukt hver dag, +
seminar 3 dager.
(NB! Alle prisene er rene hotellkostnader og ingenting går til NKM.)
Øvrige priser:
Ekstra overnatting fra torsdag til fredag: kr 1 100,Enkeltrom pr natt: kr 1 980,Dobbeltrom pr natt: kr 1 890,Prisen inkluderer overnatting med godsets tradisjonelle frokost, velsmakende lunsj og
kjøkkensjefens utsøkte 4 retters middag, basert på dagens friske råvarer. + seminar, kaffe/te
og frukt 1 dag.
Dagpakke for den som ikke overnatter: kr 695,- pr dag.
Inkluderer seminar + lunsj, samt kaffe/te og frukt.
Middag for den som ikke overnatter: kr 575,- pr dag.

4. Påmelding til seminar og årsmøte
Bindende påmelding innen 15. februar

Påmelding: epost til NKM@NKM.no
Påmeldingen din må inneholde fullt navn, og alt du ønsker å delta på. Dvs enten full
deltagelse tre dager, eller antall seminardager og hvilke, overnattinger, måltider og/eller
årsmøte.
Dersom du har utfordringer mht mat må du føre opp dette.

NB! Husk at medlemskontingent eller del av medlemskontingent for 2017 må være
betalt innen fristen for å ha stemmerett ved årsmøte.

5. KFO

Kontinuerlig Faglig Oppdatering:
Husk at deltagelse ved seminar eller årsmøte vil gi deg verdifulle poeng:
Årsmøtedeltakelse: 0,5 poeng
Stormer seminar 2 dager: 2 poeng
Seminar «Takk for maten»: 0,5 poeng
Utdanningskomiteens leder Hege-Anita Nordstrøm vil registrere og hjelpe deg med
oppsett/utfylling av KFO-skjema.

I år har vi loddsalg med flotte premier. Kr 25,- pr lodd.

6. Foredragsholderne

Hans Stormer
Heilpraktiker fra Nederland
Tema: Endokrinologi.
Hans Stormer har vi hatt gleden av å lære av
ved flere anledninger. Han er en ekstremt kunnskapsrik og
ikke minst en underholdende foreleser.
Denne gangen skal han foredra om hormonsystemet og
de ulike utfordringer og sykdommer tilknyttet dette.
Stormer bruker LIFE system i sin praksis, men seminaret
er apparatuavhengig og like nyttig for alle.
Seminaret vil foregå på engelsk.

Eva Fjeldstad
Homeopat og tidligere medlem av NKM.
Forfatter av boken «Takk for Maten»
Tema: Blir vi syke av maten vi spiser?
Eva har lang erfaring som terapeut. De siste
årene har hun brukt til å skrive boken sin og å reise rundt
og foredra om dette viktige temaet: hva er det egentlig
vi utsetter oss for via maten vi spiser?
Du vil også få mulighet til å kjøpe boken hennes under
seminaret. Ikke gå glipp av Evas viktige budskap til deg
og pasientene dine.

7. Æresmedlem av NKM

Etter 10 år kan det være på sin plass å utnevne ett eller flere æresmedlemmer av
NKM. La oss hedre noen av dem som vi mener at har bidratt for NKM eller faget
vårt. Send inn ditt forslag til hvem som bør æres innen 5. februar. Du kan kopiere
skjemaet under eller bare sende en vanlig mail med ditt forslag til NKM@NKM.no

Forslagsstiller:

Denne eller disse personen/e
mener jeg at har gjort seg fortjent
til å bli æresmedlem i NKM:

Fordi:

________________ Kvantemedisiner MNKM___

____________________________
____________________________

8. Veiledning for innsendelse av forslag til årsmøtet
I henhold til NKMs vedtekter skal sakslisten med sakspapirer sendes ut senest 3
uker før årsmøtet. Fristen for å sende inn forslag til årsmøtet 2017: 5. februar.
Alle medlemmer inviteres til å sende inn forslag til årsmøtet. Forslagene sendes til
NKM@NKM.no og merkes årsmøteforslag.
Tips:
Forslaget bør bestå av tre deler – Forslagsstiller, Forslag og Begrunnelse.
1. Forslagsstiller: Navnet ditt.
2. Forslaget :”jeg foreslår at……”
Forslaget bør være kortfattet.
Forslaget må være tydelig mht hva Årsmøtet bes om å vedta. For eksempel:
”NKM skal arrangere workshops minst to ganger pr år.”
3. I begrunnelsen argumenterer du for forslaget ditt.
Begrunnelsen bør ikke være for lang. Du får tid til å begrunne ditt forslag på selve
Årsmøtet.
FORSLAG TIL NKMs ÅRSMØTE 2017 :

Forslagsstiller:

Forslag:

Begrunnelse:

___________________________ Kvantemedisiner MNKM___

9. Fullmakt

Fullmaktsskjema
I henhold til NKMs vedtekter kan et stemmeberettiget medlem – medbringe fullmakt
fra 1 - ett medlem - som er stemmeberettiget.

Vennligst benytt deg av nedenstående fullmaktsblankett, kopier, klipp ut og fyll ut
med signatur.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klipp av her

FULLMAKT

Undertegnede stemmeberettigete medlem av NKM __________________________________
(Trykte bokstaver)

gir herved det stemmeberettigete medlem av NKM _________________________________
(Trykte bokstaver)

min fullmakt til å avgi stemme på mine vegne ved årsmøtet i NKM 19. mars 2017

____________________ den ___/___ 2017

_________________________________
Signatur

