Referat styremøte i Norsk forening for Intervensjonsradiologi
Mandag 26.08.19 kl. 14.30. Telefonmøte.
Tilstede: Knut Haakon, Ylva, Monica, Nora, Sigve
SAKSLISTE:
1. Godkjenning av referat fra styremøte 03.06.19
Godkjent.
2. Høstmøte 2019
a. Program – noen småendringer, Klubben printer ut 100 stk
KH går gjennom mail fra Klubben hotel. Ekstra møterom til radiografene er
ordnet.
Vin per deltager: aperitif+2 glass vin inkludert.
Siste versjon av program legges ut snarlig (små endringer)

b. Antall påmeldte: 92 pr 25/8

c. Moderatorer; 2 bekreftet
Nils Einar Kløw - Prostata embolisering
Rune Andersen - Fredagsprogrammet(venøst)
Dan Levi Hykkerud - Traume embolisering

d. Æresmedlem - diplom ferdig, blir også moderator
Lars Borgen har fikset diplom.

e. Radiograf program
Program klart.
f. Blomster/vin
Ylva ordner med Anita. Lite problem med finansiering.
g. Kursbevis

Ingen spurte i fjor/ingen delt ut.
h. Kahoot
Prosjektor ordnet og mikrofon. Alle må sende 3 spm til Monica. 4
svaralternativer. Deltagere bruker hver sin mobil.
i.

I følge toastmaster; taler bestemt
Lars Borgen har ordnet med en radiograf og en radiolog.

j.

Annet?

3. Årsmøte 2019
a. Hvem stiller fra styret?
KH, Ylva og Monica stiller. Nestleder og Kasserer står til valg. Sigve og Ylva
stiller til gjenvalg.
b. Årsmelding, gjennomgang, m/ny logo
OK
c. Stipend tildeling
5 stk innvilget. Disse vil nevnes. Inviteres for å si noe om prosjekter til neste år.
d. Økonomi; regnskap – budsjett, nytt oppsett fra RSM
OK. Ylva går gjennom dette. Fortsatt ikke ferdig produkt. Ylva tar kontakt. Må
ha dette før møtet. Regnskap og budsjett for neste år.
e. Evt diskusjon; videre arbeid med spesialitet?
Hele teksten og forløp presenteres av KH. Også prosedyre lister for andre
spesialiteter.
f. Valg; ingen avgående i styret, nytt medlem i NORKAR
Ylva og Sigve tar gjenvalg. Anders Hager går inn i NORKAR.
4. Evt

Legges opp til diskusjon rundt spesialitet på møtet, se punkt e. Årsmøte 2019.
5. Neste styremøte: 14. oktober kl 14.30

Mvh
Sigve Lye
Referent

