
 
 

 

Referat fra generalforsamling i Norsk Radiologisk Forening 

Torsdag 28.10.21 kl. 13-14. 
 

 

Møtet ble avholdt på Clarion Hotel Oslo.  
 

  
1. Styreleder ønsker velkommen 

 

2. Valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere samt tellekorps: 

 

Helga M. Brøgger ble valgt som møteleder og Harald Nes som referent.  

Protokollunderskrivere ble Helga Brøgger og Viktoria Pozdniakova. 

Tellekorps ble Gregor Jarosch von Schweder og Kristian Kolnes 

 

3. Godkjenning av innkallingen  

 

Innkallingen ble godkjent ved akklamasjon.  
 

4. Æresmedlem 

 
Heidi Eggesbø og Kjell Arne Kvistad ble utnevnt til æresmedlemmer av Norsk radiologisk 

forening.  
 

5. Minnemarkering 

 
Minnemarkering, med ett minutts stillhet, ble gjennomført, for å hedre medlemmer som har 

gått bort i løpet av året:  

 
Per Skjæveland 

Jørgen Støvring 

Bjørn Bærum 

Birgitte I. Bergheim 

David Garmann 

Tore Wold 

Tore Nordshus 

Lars Høiem 

Arnt Edvin Andersen 
 

  



 

6. Styrets årsberetning 

 

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

styrets sammensetning, oppgavefordeling og aktiviteter. Det ble avholdt 9 styremøter, de fleste 

digitalt, som behandlet 100 saker. Det ble gjennomgått en orientering om sentrale styresaker.  

 
Ingen kommentarer til årsberetningen. 

 

7. Regnskap og budsjett  

 

Regnskap og budsjett ble presentert ved kasserer Åsmund Straum. Under koronapandemien har 

Norafo hatt lite utgifter, og har således fått solid overskudd på konto. Totalt overskudd var 514 

133 kr. 

 
      Budsjettet for 2022 er lagt opp med et lite overskudd.   

 

      Etter gjennomgang av regnskap og budsjett var det ingen kommentarer. 
 

 
8. Forslag til vedtektsendringer i Ødegaards og Frimann-Dahls fond til fremme av norsk 

radiologisk forskning  

 

Leder for fondsstyret, Helga M. Brøgger, orienterte om bakgrunnen for forslaget om å endre 

vedtektene i fondet, som i all hovedsak går ut på at Universitetsstyret ved UiO oppnevner styret i 

fondet. Årsmøtet i Norsk radiologisk forening utpekrs en fagkomite, som innstiller på utdeling av 

fondsmidler. 

 
Det ble stemt over forslaget og det ble vedtatt med overveldende flertall (60 for, 1 mot). 

 

 
9. Valg ved valgkomiteen: 

 

Åsmund Straum og Gregor Jarosch von Schweder trer ut av styret. Gjenværende medlemmer 

av styret stilte alle til gjenvalg. 

 

 Valgkomiteen innstilte to nye kandidater: 

 

Fredrik Christian 

Even Hovig Fyllingen 

  

Styret i Norsk radiologisk forening for 2022 blir: 

 

Helga M. Brøgger (leder) 

Viktoria Pozdniakova (nestleder) 
Audun Berstad  
Harald Nes 
Andrea Litleré Bjerknes 
Taher Hansen 
Kristian Vigdel Kolnes 
Fredrik Christian Nomme 
Even Hovig Fyllingen 

 

Styret ble valgt ved akklamasjon. 



 

 
b. Til Styret i Ødegaards og Frimann-Dahls fond har valgkomiteen foreslått: 

 

Trond Mogens Aaløkken (ansatt i vitenskapelig stilling ved UiO) 

 

Der var ingen andre forslag, og Aaløkken ble valgt ved akklamasjon 

 

Dette styret blir da slik for neste periode: 

 

Helga M. Brøgger (leder NoRaFo) 

Viktoria Pozdniakova (nestleder NoRaFo) 

Sven Weum (1. periode, 2019) 

Trond Mogens Aaløkken (1. periode, 2021) 

 

Vara-medlemmer: 

 

Mona-Elisabeth Revheim (1. periode, 2018) 

Knut Haakon Stensøth (1. periode, 2019) 

 

 

 
10. Rapporter fra forenings utvalg: 

 

 

Johan Castberg Hellund orienterte om spesialitetskomiteens arbeid 

Helga M. Brøgger orienterte om status for Ødegaards og Frimann-Dahls fond 

Vikoria Pozdniakova orienterte om status FuRAD 

Knut Haakon Stensæth orienterte om status for Radforsk  
 

 
11. Påskjønnelser/takk  

 

Åsmund Straum, avtroppende styremedlem 
Gregor Jarosch von Schweder, avtroppende styremedlem 

 

 

 

 

 

Helga Brøgger, leder     Viktoria Pozdniakova, nestleder 
 

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




