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Referat fra ordinær generalforsamling i Norsk radiologisk forening 

Torsdag 24. oktober 2019, Ingeniørenes hus, Oslo. 

 

1. Velkomst ved leder. 
2. Valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere: 

a. Møteleder Helga Brøgger.  
b. Referent: Harald Nes. 
c. Protokollunderskrivere: Helga Brøgger og Audun Berstad. 

 
3. Innkallingen ble godkjent uten innsigelser. 

 
4. Årsberetning ble presentert av styreleder Helga Brøgger og inneholdt opplysninger 

om styrets sammensetning, oppgavefordeling og aktivitet. Det ble avholdt 9 
styremøter. Tre av disse ble gjennomført som telefonmøter, som er mer 
miljøgunstige, gir mindre tidsbruk og lavere kostnader. Dette blir videreført som 
ordinær praksis framover.  
Orientering om saksbehandling av styresaker, og aktivitet innen fagutvikling.  
Spesielt utfordrende sak dette året har vært håndtering og implementering av både 
egne radiologiske, samt forventning om å håndtere andre fags radiologiske 
læringsmål.  
Medlemsmassen har hatt en jevn utvikling, 1298 medlemmer i 2018, og med det den 
5. største av fagmedisinske foreninger i Dnlf. 
To æresmedlemmer ble utnevnt: Ingfrid Haldorsen og Jarl Jakobsen. 

 
5. Regnskap 2018 v/kasserer Åsmund Straum. Regnskap er som tidligere år ført av 

regnskapsbyrået Admento og revisor er RSM Norge AS. Regnskap er lagt ut på 
nettsidene. 
Totalt overskudd var kr. 310.182,-, en økning med vel kr. 200.000,- fra 2017. 
 
Budsjett 2020. I år redigert til bedret oversikt. Utbetaling til underforeningene økes 
fra kr 25.000,- til kr 30.000,- årlig. Det planlegges budsjett med overskudd cirka kr. 
50.000,-. 
 

6. Saker til generalforsamlingen: 
a) Medlemskontingenten økes fra kr. 300,- til kr. 350,- årlig 
b) Kontingent for assosierte medlemmer kr. 250,-. 
c) Det ble foreslått endring av vedtektene: 

Endret ordlyd i enkelte punkter i § 6 og § 7, på bakgrunn av at RadForsk nå er 
opphørt som stiftelse og opprettet som underforening. 
 
Foreslåtte saker møtte ingen kontraforslag og ble vedtatt ved akklamasjon. 
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7. Minnemarkering ble gjennomført, for å hedre tidligere medlemmer som er gått bort i 
løpet av året: Mikal Hofsli, Arne Johannes Tofte, Oddvin Osnes og Svein Sofus Anda.  

 
8. Valg v/valgkomiteen (Unni Bergan, Stein Harald Holmedal og Christian Rüger) 

 
a) Styret  

Helga Brøgger, leder 
Viktoria Pozdniakova, nestleder 
Åsmund Straum, kasserer 
Audun Berstad, styremedlem 
Harald Nes, styremedlem 
Gregor Kai Jarosch von Schweder, styremedlem 
Olga Therese Ousdal, styremedlem 
Marte Leland-Try, styremedlem 
Truls Wright-Nilsen, styremedlem 
 
Valgt ved akklamasjon. 
 

b) Valgkomiteen 
Unni Bergan 
Stein Harald Holmedal 
Christian Rüger 
 
Gjenvalgt ved akklamasjon. 

 
c) Vitenskapelig fond.  

Funksjonstiden er 4 år, med mulighet for forlengelse for en ny periode. 
Helga Brøgger, leder i egenskap av leder i Norafo. 
Viktoria Pozdniakova, nestleder i egenskap av nestleder i Norafo. 
Jarl Jakobsen, fast medlem (valgt 2017, 1. periode) 
Sven Weum, fast medlem (valgt 2018, 1. periode) 
Mona-Elisabeth Revheim, varamedlem (valgt 2018, 1. periode) 
Knut Haakon Stensæth, varamedlem (valgt 2019, 1. periode)  

 
Valgt ved akklamasjon. 

 
d) FuRad (Forening for unge radiologer):  

Viktoria Pozdniakova, leder (valgt 2018). 
Marthe Leland-Try, medlem 
Mats Kleivane, medlem 

 
Valgt ved akklamasjon. 
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9. Rapport fra foreningens utvalg. 
a) Viktoria Pozdniakova, FuRad. 
b) Marit Morken, Spesialitetskomiteen. 
c) Jarl Jakobsen, Ødegaard og Frimann-Dahls fond (Vitenskapelig fond) 
d) Knut Haakon Stensæth, RadForsk 

 
10. Påskjønnelser/takk 

Tanja Rønsen, avtroppende styremedlem 
Kjetil Blix takkes, avtroppende styremedlem 
Lene Kathrine Suther, avtroppende styremedlem i Vitenskapelig fond.  

 
 
 
 
 
 

 

---------------------------------------------   ------------------------------------------ 

Helga Brøgger       Audun Berstad 

Leder       Nestleder 

 


