
Referat af FIMM Generalforsamling 
22. oktober 2021 kl. 12 – 15 

Afholdt på Zoom 

1. Opening by the President 
2. Matters arising from the minutes of the last General Assembly (On-line 2020)  

1. Der var kommet et forslag fra det finske selskab om yderligere punkt på 
dagsordenen: forlængelse af Henks formandskab. Det kom på som punkt 7a. 

2. Referatet fra 2020 blev godkendt. 
3. Report from the President 

1. Henk fortalte om det, vi trods alt har opnået med zoom møder. Vi glæder os til at 
kunne mødes rigtigt, og han har planer om et nyt visions møde i nærmeste fremtid. 
Det handlede meget om, at vi skal samarbejde med alle de andre, der vil manuel 
medicin og få det udbredt, kendt og respekteret. Beretningen blev enstemmigt 
godkendt. 

4. Report from the Secretary General  
1. Mike havde forberedt noget lignende, om at vi skal finde vores Manuelle familie i 

FIMM og sammen gøre store ting. Beretningen enstemmigt godkendt. 
5. Report from the Treasurer  

1. Der er overskud i kassen i år, for der har ikke været afholdt nogen fysiske møder. 
Derfor er der råd til, at vi kan holde et visions seminar, og det er muligt at lave gratis 
webinar for vores medlemmer i hele verden. Regnskabet og budgettet blev 
enstemmigt godkendt. 

6. Report from the Auditors  
1. Peters kommentarer blev diskuteret, og vi kom frem til, at det er vigtigt med et 

betalingskort - trods omkostningerne, da kontanter er ved at være svære at bruge 
rundt om i Europa især. 

7. Election/confirmation of the Auditors & other related matters  
1. Peter er på valg og vil gerne genvælges som intern revisor. Det var alle glade for. 

Den anden revisor var Wolfgang Von Heimann, og ham måtte vi finde en erstatning 
for. Olavi meldte sig. 

7a. Finish proposal concerning the current FIMM presidency. 
                        Enighed om at vedtage forslaget om at forlænge formands perioden til 2024. 

8. Report from the Chairman of the Education Board 
1. Ilia fortalte, at vi I det forgangne år har godkendt yderligere 3 lande: Spanien, 

Tyskland og Schweitz, men vi løb ind i problemer med Syd Chorea, da deres 
system er så anderledes end vores. Det førte til, at vi gik i gang med at lave 
tilpassede guidelines til andre områder af verdenen. Vi kan ikke komme videre med 
vores arbejde, før vi har fået dette tilpasset. 

9. Report from the Chairman of the Health Policy Board 
1. Bernard talte også om, hvordan Guidelies nu er ved at være forældede og slet ikke 

kan bruges i mange områder af verdenen. Der skal være mere elastik i forhold til de 
lokale uddannelses metoder og skoler. Han er allerede i gang med at lave det 
arbejde og vil inddage de andre medlemmer af Health Policy board. 

10. Decision on the membership fees for the next year 
1. Det blev besluttet, at der skulle være uændret kontingent. 

11. Membership (admissions/suspensions/discussion on Membership Status) 
1. Vi har ikke hørt noget fra Rusland og Japan i over 3 år, og de har ikke betalt 

kontingent. Derfor er de ikke længere ordinære medlemmer - men observatory. 
2. Slovakiet blev observatory sidste år, Vlasta forsøger at få dem aktiverede igen. 
3. Polen har nye unge aktive medlemmer, og Vlasta vil også se, om hun kan få 

etableret en kontakt til FIMM. 



12. Q&A on the actual status of the societies (limited to 2 minutes per pre-assigned)  
1. Alles reporter er lagt op på hjemmesiden, der var ingen spørgsmål. Det spanske 

selskab fortalte om deres nye uddannelses program, som er blevet godkendt som 
en master uddannelse under et universitet. De har i år også etableret kontakt til 
flere små selskaber i Sydamerika, som vil benytte deres uddannelsesprogram. 

2. Så var der en presentation af det nye Master program i Luxemborg ved Ricoblat 
Clept. En uddannelse på 120 ECTS, koster 21.000€, men man kan få merit for ca 
halvdelen, hvis man har et FIMM godkendt diplom. 

13. Changing of Statutes 
1. De vedtægtsændringer, der er foreslåetm og som er sendt ud med indkaldelsen, 

blev enstemmigt vedtaget. Det betyder, at man betaler kontingent og har stemmeret 
i henhold til antal medlemmer - ikke antal diplomlæger. 

2. Alle har til 2025 til at præsentere et uddannelses program. Ikke at man skal kunne 
gennemføre det, men blot ha’ planlagt det. 

14. Date and place of the General Assembly 2022 
1. Det bliver 26. oktober 2022 i Hannover og så kursus om børn 27-30. oktober 

15. Any other business (brought up by the societies 2 weeks before the GA) 
1. Stephan fortalte om det nye Journal of Manual Medicine, der får et afsnit på 

engelsk, og han efterlyste artikler til dette. 
2. Olavi fortalte om IAMMM møde i Padua i næste måned. 12-13, november. De har 

fået samlet et flot program og har besluttet at afholde et fysisk møde. 
16. Closing the General Assembly by the President 

Referent: Karen Goss 


