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Referat fra generalforsamling i Norsk Radiologisk Forening 

Torsdag 29.10.20 kl. 14-15. 

 

 
Møtet ble ledet fra Legenes Hus i Oslo der Helga Brøgger (leder), Viktoria Pozdniakova (nestleder) og 

Audun Berstad (styremedlem) var fysisk til stede. Øvrige medlemmer deltok digitalt, på Zoom som 

plattform. 

 

 

1. Styreleder ønsket velkommen. 

 

2. Helga Brøgger ble valgt som møteleder, Harald Nes som referent, Helga Brøgger og 

Viktoria Pozdniakova ble protokollunderskrivere. Vedtatt uten innsigelser.  

 

3. Innkallingen ble vedtatt uten innsigelser. 

 

4. Minnemarkering ble gjennomført, for å hedre tidligere medlemmer som er gått bort i 

løpet av året: Tor Petter Drevvatne, f. 1924, Arne Karsten Evensen, f. 1922, John Olav 

Hovland, f. 1948, Sigrun Brunes Lockert, f. 1924 og Kristian Talle, f. 1933. 

 

5. Styrets årsberetning ble presentert av leder Helga Brøgger og inneholdt opplysninger 

om styrets sammensetning, oppgavefordeling og aktiviteter. Det ble avholdt 10 fysiske 

styremøte og åtte digitale møter. En orientering om sentrale styresaker ble 

gjennomgått. Medlemsmassen har økt til 1347 fra 1304 medlemmer i 2019. Styret satt 

spesielt pris på medlemmenes innsats under Covid-19 pandemien.  

 

6. Regnskap og budsjett ble presentert ved kasserer Åsmund Straum. Godkjent uten 

innsigelser. Totalt underskudd var kr 24.889,-. Økte kostnader skyldtes utgifter til 

Høstmøte 2019, økt støtte til underforeningene, økte medlemskontingenter til ECR, 

NFR og ACTA Radiologica (betalt for to år). Budsjettet for 2021 er lagt opp med et 

lite overskudd. 

 

7. Saker til Generalforsamlingen. Medlemskontingenten holdes uendret kr. 350,- årlig. 

Det samme gjelder kontingent for assosierte medlemmer som er uendret kr. 250,- 

årlig. Godkjent uten innsigelser. 

 

8. Valg v/valgkomiteen 

 

a) Styret 

Helga M. Brøgger, leder  

Victoria Pozdniakova, nestleder  

Audun Berstad, sekretær for vitenskapelige saker 
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Åsmund Straum, kasserer 

Gregor Jaroch von Schweder 

Harald Nes  

Andrea Litrelé Bjerknes, påtroppende styremedlem 

Taher Hansen, påtroppende styremedlem 

Kristian Vigdel Kolnes, påtroppende styremedlem 

 

b) Valgkomiteen 

Unni Bergan 

Stein Harald Holmedal 

Olga Therese Ousdal, påtroppende medlem 

 

 Valgt ved akklamasjon.  

 

9. Rapport fra foreningens utvalg 

Ødegaards og Frimann-Dahls fond og FuRAD presenterte nåværende status.  

Radforsk annonserte sin reviderte strategiplan for forskning og PhD’er siste år. 

Strategiplanen er tilgjengelig fra deres hjemmeside.  

 

10. Påskjønnelser/takk 

Olga Therese Ousdal, avtroppende styremedlem 

Marte Leland-Try, avtroppende styremedlem 

Truls Wright-Nilsen, avtroppende styremedlem 

Christian Rüger, avtroppende medlem i valgkomiteen 

 

11. Anne Negård ble utnevnt som æresmedlem for hennes viktige bidrag til fremme av 

norsk radiologi.  

 

 

 

 

Helga Brøgger, leder     Viktoria Pozdniakova, nestleder 
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