
 

Vedtekter for Refleksologforeningen  
pr 10.12.2008, med oppdateringer pr 23.03.12, 16.03.13, 23.05.14, 13.04.15 og 29.03.19.  

§ 1 Formål  

Refleksologforeningen skal være en selvstendig utøverforening for diplomerte 
refleksologer/nevorefleksologer og for nevrorefleksologer under utdanning. 

§ 2 Definisjon av nevrorefleksologi 

Nevrorefleksologi betyr læren om nervesystemets reflekser. Det er en behandlingsform 
som er utviklet i Norge siden 1990. 
Faget bygger på sammenhengen mellom huden og nervesystemet. I embryoets 
utviklingsfase. har disse to bestanddelene felles opphav. Nevrorefleksologiens teori er at 
koblingen mellom hud og nervesystem fortsetter gjennom livet. 

Nevrorefleksologiens systemteori er basert på at hele kroppen projiserer seg på alle 
kroppsdeler og at hver kroppsdel har sin refleksologiske egenskap;  
 • fot representerer tverrstripet muskulatur og blodsirkulasjon 
 • legg representerer glatt muskulatur og lymfesirkulasjon 
 • lår representerer slimhinner, hud og spinalvæske 
 • kropp (torso) representerer skjelett og benmarg 
 • hånd/underarm/overarm/hode representerer nerver, hormoner og immunforsvar 

I nevrorefleksologi inngår systemer på følgende kroppsdeler; fot, legg, lår, torso, mage, 
bryst, rygg, hånd, underarm, overarm, ansikt og øret. I tillegg kommer embryosystemene 
på setet, skulderbladene og hodet samt spinasystemet og funksjonspunktene. 

I nevrorefleksologi finnes 3 grunnbehandlinger; psoasbehandling, lymfebehandling og 
vagusbehandling. 
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§ 3 Foreningens ansvarsområde 

Refleksologforeningen kan kun stå til ansvar for medlemmer som utøver refleksologi/
nevrorefleksologi som beskrevet i § 2. 

§ 4 Medlemmer  

Alle diplomerte refleksologer/nevrorefleksologer og nevrorefleksologistudenter som 
tilfredsstiller Refleksologforeningens vedtekter og medlemskrav kan være medlem.  

Medlemmer som opptrer i strid med Refleksologforeningens vedtekter kan ekskluderes fra 
foreningen av styret. Klage på utelukkelsen behandles i yrkesetisk råd.  

§ 5 Medlemskrav 

Medlemmene må dokumentere utdanning i refleksologi/nevrorefleksologi i henhold til § 2. 
Medlemmene må også inneha grunnleggende kunnskaper om anatomi, fysiologi, 
sykdomslære, pasientbehandling, kommunikasjon, etikk og service. 

Medlemmene må ha en offentlig godkjent virksomhet registrert i Enhetsregisteret og være 
oppført i Registeret for alternative utøvere i Brønnøysundregisteret. Nye medlemmer har 
frist på 60 dager til å registrere seg i sistnevnte register. 

Medlemmer som ønsker oppføring på fylkesoversikten på foreningens nettside må tilby en 
praksis en praksis i egnet lokale. Dette kravet gjelder ikke ved hjemmebesøk. 

§ 6 Faglig oppdatering 

Medlemmene forplikter seg til enhver tid å holde seg oppdatert i faget i henhold til §2 i 
disse vedtekter. Foreningen skal hvert år gi medlemmene en oversikt over kravene til 
oppdatering.  

§ 7 Yrkesetiske regler 

1. Medlemmene må behandle alle pasienter med respekt. 
2. Når pasienten har bestilt refleksologisk/nevrorefleksologisk behandling er det kun 
denne behandlingsformen som skal utøves.  
3. Medlemmene må ikke snakke nedsettende om andre behandlingsformer og/eller hindre 
pasienter i å gå til annen behandling (alternativ eller offentlig).  
4. Medlemmene bør holde seg orientert om pasientens medisiner og deres virkning. Hvis 
medlemmene mener at medisineringen bør justeres, skal pasienten oppfordres til å ta 
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kontakt med sin fastlege. Medlemmene skal aldri be pasienten kutte ned på eller kutte ut 
medisin ordinert av lege.  
5. Ved alvorlige tilfeller skal det alltid henvises til lege.  
6. Medlemmene skal oppbevare helse- og personopplysninger på forsvarlig måte og i 
henhold til gjeldende lover og regler.  
7. Medlemmene har taushetsplikt.  
8. Medlemmene skal på forhånd informere pasienten om behandlingens innhold, tidsbruk 
og kostnader.  
9. Medlemmene må aldri snakke ufordelaktig om sine kolleger.  
10. Medlemmene skal ikke misbruke den yrkesmessige relasjonen økonomisk eller 
personlig. 

§ 8 Forsvarlig virksomhet 

Medlemmene forplikter seg til å drive sin virksomhet forsvarlig i henhold til gjeldende lover 
og regler.  

§ 9 kontingent 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet, den følger kalenderåret og betales forskuddsvis. 
Faktura skal sendes ut i januar. Ved uteblitt innbetaling av kontingenten vil det etter 14 
dager bli sendt ut en purring med purregebyr i henhold til Inkassoforskriftenes §1-2. 
  
Ved innmelding i Refleksologforeningen mellom 01.01-31.07 betales full kontingent.  
Ved innmelding fra 01.08 og ut kalenderåret (-31.12) betales halv kontingent.  
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre 
rettigheter og kan ekskluderes som medlem av foreningen. Ekskluderes et medlem, kan 
det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.  

Medlemmer av styret, fagutvalget og yrkesetisk råd skal være fritatt for årskontingent.  

§ 10 Tillitsvalgtes godtgjørelse 

Tillitsvalgte får refusjon for faktiske utgifter i forbindelse med styrearbeid. Disse utgiftene 
skal fremgå i budsjett og regnskap. 
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§ 11 Årsmøte 

Årsmøtet, som holdes hver vår, er Refleksologforeningens høyeste myndighet. Årsmøtet 
innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller på 
foreningens hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til 
styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for 
medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.  

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og/eller media 
til å være til stede.  

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen  
har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.  
På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på 
sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.  

§ 12 Ledelse av årsmøtet  

Årsmøtet innledes av leder i Refleksologforeningen. Årsmøtet velger så en ordstyrer og en 
referent. Den valgte ordstyreren leder resten av årsmøtet.  

§ 13 Stemmegivning på årsmøtet  

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig 
flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan 
føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må 
stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved 
vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke 
foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og 
stemmene anses som ikke avgitt.  

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de 
oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd 
flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn 
halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. 
Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt 
som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de 
øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest 
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  
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§ 14 Årsmøtets oppgaver  

1. Behandle Refleksologforeningens årsmelding  
2. Behandle Refleksologforeningens regnskap i revidert stand  
3. Behandle innkomne forslag  
4. Fastsette medlemskontingent  
5. Vedta Refleksologforeningens budsjett  
6. Velge styre bestående av:  
a) Leder  
b) Nestleder  
c) Kommunikasjonsansvarlig  
d) Økonomiansvarlig  
Hvert verv velges for to år av gangen. Styreleder og kommunikasjonsansvarlig er på valg 
samtidig. Nestleder og økonomiansvarlig er på valg påfølgende år. 
7. Oppnevne revisor  

§ 15 Ekstraordinære årsmøter  

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de 
stemmeberettigede medlemmene krever det.  

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.  
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i 
innkallingen.  

§ 16 Styret  

Refleksologforeningen ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.  

Styret skal:  
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.  
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 
instruks for disse.  
3. Oppnevne og utarbeide instruks for yrkesetisk råd.  
4. Administrere og føre nødvendig kontroll med Refleksologforeningens økonomi i henhold 
til de til enhver tid gjeldende lover og regler.  
5. Representere Refleksologforeningen utad.  

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene 
forlanger det.  
Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med 
flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.  
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§ 17 Klagerett for pasienter  

Klager fra pasienter over medlemmenes yrkesfaglige adferd skal behandles i yrkesetisk 
råd. 

  
§ 18 Vedtektsendring 

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter 
å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.  

§ 19 Oppløsning  

Oppløsning av Refleksologforeningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir 
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder 
senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.  

§ 20 Fagutvalget  

Fagutvalget skal bistå Refleksologforeningen i håndtering av faglige forespørsler og evt. 
organisere fag- og forskningsprosjekter. Utvalget består av 3 personer, valgt for 4 år. 
Fagutvalgets leder rapporterer kvartalsvis til leder i Refleksologforeningen, og kan delta på 
styremøter uten å være stemmeberettiget. 
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