Referat styremøte i Norsk forening for Intervensjonsradiologi
Mandag 14.10.19 kl. 14.30. Telefonmøte.
Tilstede: Knut Haakon, Ylva, Nora, Monica, Sigve
SAKSLISTE:
1. Godkjenning av referat fra styremøte 26.08.19
Godkjent
2. Høstmøte 2019
a. Antall påmeldte: 98 – ny rekord!

b. Program - Mange ønsker å starte med prostata embolisering, og traume delen
ble godt mottatt, spesielt forelesningen av Gaarder

c. Æresmedlem, takker for utnevnelsen i etterkant

d. Radiograf program – tilbakemeldinger?
Ble nevnt at det ble litt kort. Behov for mer tid til neste år? Radiografer fra
Drammen tar ansvar for dette neste år. Vi må finne ut hvem som er leder for
radiografene i Drammen, og sende ut invitasjon etter møtet på Gardermoen.
Lars kommer dit og vet hva vedkommende heter.
e. Kahoot – bra! Ny neste år?
Takk til Monica.
f. Ylva etterspør oppgjør fra Hotellink, bør være klart tidligere enn i fjor!
Ylva etterspør
g. Kursbevis; jeg har sendt ut 2, har brukt den gamle malen

h. Er reiseregninger og honorarer betalt?
Ylva effektuerer for det som ikke er betalt.
3. Årsmøte 2019
a. Få fra styret tilstede!

b. Stipend tildeling godt mottatt, vet om flere søkere for neste år, en allerede
mottatt.

c. RSM; Årsregnskap 2018 vedtatt med nesten 30000 i overskudd, signert av alle i
styret. Revisjonsberetningen for 2018 er mottatt. Pris 20000 for revisjon o.a.
Vil sannsynligvis bli rimeligere neste år, siden RSM var ferdig med
grunnarbeidet.
d. Budsjett 2020 vedtatt med underskudd, men høy egenkapital!

e. Nytt medlem i NORKAR; Anders Hager, orientert om oppgaver, bl.a. innlegg på
høstmøtet ved behov, har snakket med Anne Sofie Larsen.
Bør NORKAR representant være knyttet tettere opp mot styret? Sende referat
til Hager? Dette er tatt opp tidligere i NFIR, vi tar det opp med Hager på senere
tidspunkt.
4. Diskusjon; videre arbeid med spesialitet/lisensiering? Hvem skal sitte i en evt ny
gruppe?
Ønske om å jobbe videre mot dette. Gruppen bør bestå av:
-Leder av NFIR med flere.
Her har vi god tid. Viktig at vi finner riktige folk. Vi jobber videre med dette frem mot
styremøter i desember/januar.

5. Case of the month, hvor ofte? ansvarlig?
-Monica kontinuerer. Gjør en god jobb.
6. Høstmøte NoRaFor, intervensjonssesjon 23/10, tre forelesere klare, får gratis tilgang
den dagen (men må melde seg på), også Sigve som er moderator.
Dette er på plass og de er påmeldt. Ole Grøtta, Thijs Hagen og Knut Olav Sandve.
7. KH møte med Hotellink og Klubben i november, forhandle pris og evt reengasjement
av begge.
Dato for neste år er allerede på plass. Høstmøtet 2020 blir 27.-28. august.
8. Møtefasiliteter for programkomiteen på Gardermoen i januar 2020, dato? Antall?
KH snakker med Cook ang aorta forelesere.
Dato: 20 januar, Nora ber om samme pakke som i fjor på Gardermoen Airport hotel.
Start 10.30 for styret, resten kommer til lunsj 11.30.
-Knut Haakon
-Ylva
-Monica
-Nora

-Sigve
-Dan Levi Hykkerud
-Ulrik Carling
-Lars Borgen
-Carl Erik Markhus
9. Evt

10. Neste styremøte: 09.12.19 kl 14.30

Mvh
Sigve Lye
Referent

