Referat styremøte i Norsk forening for Intervensjonsradiologi
Fredag 26.04.19 kl. 14.00. Telefonmøte.
Deltagere: Monica, Ylva, Knut Haakon, Sigve
SAKSLISTE:
1. Godkjenning av referat fra styremøte 11.03.19
Godkjent.
2. Høstmøte 2019
a. Hotellink reengasjert, påmelding lagt ut. Firmainvitasjoner utsendt.
Firma invitasjoner ikke utsendt, for øvrig ok. Ylva effektuerer. Nora informerer
medlemmer, kanskje med litt info om program(ref KH).
b. Program så og si klart. Merit tilbyr seg å betale for Kovacs, hvordan forholder
NFIR seg til det?
Spennende program. Forelesere er klare! KH tar kontakt med Merit som
betaler for Kovacs.Ylva hører med Merit angående naturlig kompensasjon for
foredrag.
c. Nye æresmedlemmer?
Et års pause. Vi må kanskje deffinere kriterier videre? Hva skal vektlegges for å
bli utnevnt?
d. Kahoot ansvarlig
Hva skal vi spørre om? Case basert? Opp mot hva som helst? Må være litt
morsomt.(Monica og Sigve lager en ramme og sender rundt til styre)
e. Moderatorer for møtet
Utsettes til neste møte.
f. Sende ut mail til alle medlemmer om påmelding
Nora effektuerer, og KH snakker litt med Nora om dette.
3. Høstmøte NoRaFor
a. Intervensjonsbolk torsdag 23/10 kl 16-17.20, dvs 3 x 30 min
Ole Grøtta sin prøveforelesning(endovaskulære metoder ift posttrombotisk
syndrom)? Knut Olav slag Simulering? Fjetland slag? Lungebiopsier og
pneumothx? (Sigve organiserer)
b. Utnevne ansvarlig fra styret, sette opp forslag til program
Sigve

c. Moderator for denne bolken
Sigve/annen?
4. Ny regnskapsfører: RFM Norge. Ylva
Ylva effektuerer.

5. Lisensiering – grenspesialitet IR
a. Søknad under behandling, usikkert når den sendes på høring
Dette skjer ikke i år.
6. Sak; økt endovaskulær tilgang for karkir.
a. Brev fra alle klinikksjefer, NoRaFor og NFIR er sendt. Foreløpig beskjed; dette
må ordnes lokalt. Lokale avtaler anbefales.
Styret avventer videre saksgang her.
7. Fond IR 2019
a. 5 søknader
b. Lærum/Hatlinghus reengasjert som fondskomite.
c. Hvor mye skal settes av i midler?
Sette av 50 000-60 000kr? Fondskomite vurderer søknader og fordeler midler.
8. Søknad om 25000 fra NoRaFor bør gjennomføres.
Ylva søker.
9. Evt
EBIR utgifter(kun selve prøven dekkes)
Nora skaffer oversikt over norske IR med EBIR eksamen. Vurderer opp mot regnskapet.

10. Neste styremøte: 03.06.19 kl 14.00

Mvh
Sigve Lye
Referent

