
 

 

 

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Norsk radiologisk forening 2017 
 
Tidspunkt: Torsdag 26.10.2017, kl. 13.15 -14.15 
Sted: Festsalen, Ingeniørenes Hus, Oslo 
Tilstede: Styret (Raymond Brønn, Helga Brøgger, Gaute Hagen, Bente Lund Neple, Billy Parimalasingham, 
Harald Nes, Tanja Rønsen og Peter Lauritzen (ref.)) og ca 70 av foreningens medlemmer. 

1) Raymond Brønn, leder i Norsk radiologisk forening ønsket velkommen 
 

2) Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere 
a) Møteleder: Helga Brøgger 
b) Referent: Peter Lauritzen 
c) Protokollunderskrivere: Raymond Brønn og Helga Brøgger 

 
3) Innkallingen ble godkjent uten innsigelser. 

 
4) Minnemarkering for kollegaer som har gått bort siden forrige generalforsamling. 

 
5) Raymond Brønn la fram styrets årsberetning: Styret har hatt 8 møter, inkl. 1 avdelingsbesøk, styrebehandlet 

97 saker. Billy Parimalasingham, kasserer, la fram økonomioversikt (regnskap og budsjett): Økte utgifter pga. 
honorar til leder og liten økning i utgifter til reiser. (Økonomioversikt legges ut på nett). 
a) Innsigelse til regnskap og budsjett fra Tor Egge: Regnskap og budsjett hadde ikke blitt lagt fram for 

medlemmene før generalforsamlingen. Han mente også at det ikke er lovlig å budsjettere med 
underskudd. 
i) Kasserer og leder opplyste at budsjett og regnskap er godkjent av autorisert revisor. Det var ingen 

ytterligere innsigelser. 
 

6) Saker til Generalforsamlingen 
(Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede i årsmøtet.) 
a) Forslag om å oppløse Radforsk som selvstendig stiftelse, og omorganisere Radforsk som underforening 

av Norsk radiologisk forening ble vedtatt uten innsigelser. 
b) Medlemsavgiften holdes uendret til kr. 300. Vedtatt uten innsigelser. 

7) Valg v/ valgkomiteen (Arne Borthne, Kristin Bakke, Unni Bergan) 

Styret: Valgt ved akklamasjon 

Raymond Brønn: Leder 
Helga Brøgger: Nestleder 
Bente Lund Neple: Styremedlem 
Billy Parimalasingham: Styremedlem 
Peter M Lauritzen: Styremedlem 

Tanja Rønsen: Styremedlem 
Harald Nes: Styremedlem 
Audun E. Berstad: Styremedlem 
Kjetil Jordahl Blix: Styremedlem 

Vitenskapelige fond: Valgt ved akklamasjon 
(funksjonstiden er 4 år med mulighet for forlengelse for en ny periode): 
 
Raymond Brønn – leder i egenskap av å være leder i Norsk radiologisk forening. 
Helga Brøgger - nestleder i egenskap av å være nestleder i Norsk radiologisk forening. 
Jarl Jakobsen – fast medlem 
Lene Kathrine Suther – fast medlem (valgt 2015) 
Volker Lapczynski – varamedlem (valgt 2014, 2. periode) 
Jarle Rørvik – varamedlem (valgt 2015) 
*styret i fondene avgjør hvem som blir kasserer/sekretær. 

  




