Referat styremøte i Norsk forening for Intervensjonsradiologi
Mandag 03.06.19 kl. 14.00. Telefonmøte.
Tilstede: Knut Haakon, Monica, Ylva, Nora, Sigve
SAKSLISTE:
1. Godkjenning av referat fra styremøte 26.04.19
Godkjent
2. Høstmøte NFIR 2019
a. Programmet er helt klart, link lagt ut på hjemmesiden. Merit betaler for Kovacs.
Har ikke hørt fra Thomas Heller, Dan Levi kontakter
Litt trøbbel med kontakt med Heller. KH får ikke kontakt. Usikkerhet om han
kommer.
NORKAR, skulle de ha egen post? Dette er diskutert med Anne Sofie tidligere.
(fast liten oppsummering?). Kl 08.30 KH setter inn i program. Evt sette inn ved
avbud.
b. Moderatorer for møtet, har forespurt Ulrik og Dan Levi
Ikke fått svar. Ulrik kontaktet Kovac, Dan Levi kontaktet Heller. KH purrer. Gode
forslag!

c. Honorar for utenlandske forelesere – Ylva
Honorar 6000kr pr time (info fra legeforeningen). Vedtas.

d. Ny mail om påmelding medio juni (økt avgift etter 17/6), også til karkir leder.
Foreløpig 20 påmeldte, i hovedsak firma. Nora effektuerer ny mail også til
karkirurger(rettes til leder i karkir forening).

e. Andre saker;
i. Nye æresmedlemmer? siste mulighet for innspill
Nils Einar Kløw. KH holder innlegg. Legges inn i programmet etter lunsj
14-14.15. KH fikser nytt program(inkludert NORKAR)
ii. Kahoot – Monica ansvarlig
Veldig bra!
iii. Valg 2019 – valgkomiteen må aktiviseres

Nestleder og kasserer står på valg. (Sigve, Ylva)
iv. Ny NORKAR rep., Anne Sofie ønsker å gå ut
Par møter i året. KH forespør Valgkomiteen om alternativer.
v. NORKAR info inn på høstmøte programmet?
KH effektuerer.
vi. EBIR kand. og utgifter
Lars Borgen
vii. Hotell kontakt ansvarlig?
Ylva tar kontakt. Vin til alle foredragsholdere, æresmedlem+ 1 blomst, +
litt ekstra(radiografer, valgkomite, underholdningsansvarlig, Dan Levi og
Ulrik, Anne Sofie+ blomst, )
3. Høstmøte NoRaFor 2019. Intervensjonsbolk torsdag 23/10 kl 16-17.20, program og
moderator klar?
Moderator Sigve. Ole, Thijs, Knut Olav er foredragsholdere.
4. Ny regnskapsfører: RFM Norge – effektuert? Ylva
Ylva har mailutveksling med disse. Riktig navn er RSM Norge.
5. Logo – akseptere Marios forslag? Betaling?
KH mailer Mario om faktura til Ylva. 5000kr.
6. Fond IR 2019
a. 5 søknader vurdert av fondskomiteen. Forslag ligger vedlagt – innvendinger?
Gode tildelinger. Lars og Ashraf holde foredrag til neste år?
b. Sende ut tildelingsbrev – Nora?
Nora lager forslag til mail/brev til mottagere, og oversender KH.
7. Evt
KH: Lisensiering var oppe i fagstyret(ny fagakse). Avslår søknad. KH oversender brev
han har mottatt.
8. Neste styremøte: 26.08.19 kl 14.30.

Mvh
Sigve Lye
Refferent

