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Generalforsamling i IFOMT – 11. Juli 2008, Rotterdam 

Onsdag den 11. juni under kongressen i Rotterdam sad jeg som tilhører og novice i IFOMT regi, da der 
var indkaldt til ”general meeting ” altså generalforsamling. 

På podiet sad de fem ”executives”, IFOMT’s bestyrelsesmedlemmer. De 22 medlemsorganisationer har 
hver en delegeret, hvor Danmark i år havde Inge Ris som delegeret. Det er kun den delegerede fra 
hver nation, som har stemme- og taleret og det bevirkede at hele generalforsamlingen blev en lukket 
forestilling for salens tilhørere. Størstedelen af dagsordenen er formaliteter og vedtægterne er 
tilsyneladende sprogligt svært tilgængelige for IFOMT’s bestyrelsesmedlemmer, delegerede og 
tilhørere. 

Fakta er at IFOMT’s nye præsident i perioden 2008-2012 bliver Annalie Basson (Sydafrika) og 
vicepræsident bliver Duncan Reid (New Zealand). Afgående præsident Michael Ritchie (Canada) 
fortsætter i bestyrelsen sammen med de to nyvalgte: Kenn Olsson (USA) og Erik Thoomes (Holland). 
Sidstnævnte var her, der og alle vegne som formand for organisationskomitéen og nøgleperson for 
IFOMT kongres 2008. 

Det står klart at bestyrelsen vil få en juridisk og sprogkyndig person til at hjælpe med at gøre 
formuleringerne i vedtægterne mere forståelige. Standards Committee vil i den kommende periode 
arbejde med terminologi og definere ”manipulation” og ”thrust”. Arbejdet med terminologi vil foregå 
samtidig med Standards Committees egentlige funktion: At sikre kvaliteten i uddannelse på 
”postgraduate” niveau i lande som søger optagelse i IFOMT samt at monitorere at niveauet forbliver 
højt i de nuværende medlemsorganisationer.  

På generalforsamlingen blev der stemt om hvor den næste IFOMT kongres skal afholdes. London 
(England) og Québec City (Canada) søgte værtskabet, og afgørelsen faldt ud til fordel for Québec City i 
efteråret 2012. 

 

Fredag blev de nyvalgte IFOMT executives præsenteret sammen med Standards Committee 

Det blev vedtaget at IFOMT får nyt logo, som forestiller to hænder, der holder en globus nedefra. 
Henover globussen står der ”IFOMT”, under står der ”Since 1974” og over står der ”Excellence in 
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OMT”. ”OMT” er forkortelse af ”Orthopaedic Manipulative Therapy”. Det blev også vedtaget at Irland og 
Japan bliver optaget som nye medlemsorganisationer i IFOMT og afslutningsvis blev Freddy Kaltenborn 
udnævnt til IFOMT- æresmedlem. 85 årige Kaltenborn kunne et kort øjeblik ikke finde ord, da han var 
så glædelig overrasket, men han genvandt hurtigt mælet! Som en af IFOMT’s grundlæggere i 1974 
fremhævede han i sin takketale, hvordan han glædes over at IFOMT vokser, og at der arbejdes for at 
højne det faglige niveau i ”Standards Committee” og gensidig godkendelse af IFOMT uddannede 
manuel terapeuter medlemslandene imellem.  

Efterskrift: Ved gallaaftenen torsdag kom jeg tilfældigvis til at stå i kø til dessertbuffeten bag Kenn 
Olsson, nyvalgt IFOMT bestyrelsesmedlem. Der var god tid i køen så jeg lykønskede ham med valget 
og greb straks chancen til at spørge hvad han ønskede at arbejde for i den kommende 4-årige periode.  
Kenn Olsson fremhævede kommunikation, organisation samt sproglig gennemgang af vedtægterne.  
Kenn Olsson er privat praktiserende fysioterapeut i det nordøstlige USA og jeg fornemmede seriøsitet, 
interesse og samtidig ydmyghed overfor bestyrelsesarbejdet i IFOMT. Udover at være kliniker fortalte 
han også, at han med mellemrum underviser ved to universiteter samtidig med at han har en 
baggrund med 12 års organisationsarbejde i den amerikanske manuelterapiorganisation. 

 

 

Fredag havde en del af den danske gruppe fornøjelsen af at spise frokost sammen med den nyvalgte IFOMT 
præsident Annalie Basson, som her ses sammen med Martin B. Josefsen, DFFMF formanden 

 

Deres udsendte, 

Inger Madsen 

 

 


