Referat fra styremøte 14.06.2012
Tilstede: Gaute Hagen, Anne Taule, Per Kristian Hol, Petter Hurlen, Ulrika Ekseth, Jan Ole
Frantzen (referent).
Sak 16/12:
Referat fra styremøte 18.04. Godkjennes.
Sak 17/12:
Videre planlegging for Høstmøtet 2012.
Æresmedlemmer; Spesialforeningene forespørres om forslag til æresmedlemmer. GH skriver
brev.
Diskursjon om honorering av avlagte doktorgrader.
Dødsfall; AT sjekker med Legeforeningen.
Høstmøteprogrammet er klart. GH sjekker lokalitetene og AT sender invitasjon til utstillerne.
Sak 18/12:
Møteplan høsten 2012 godkjennes.
Styret møtes følgende datoer; 23.08, 20.09, 23-26.10 (Høstmøtet) og 22.11.
Spesialitetskomiteen inviteres til å delta på septembermøtet. Temaer som ønskes berørt
forøvrig er kartlegging av stillinger, antall ubesatte stillinger, samt vikarbruk ved sykehusene
Sak 19/12:
Handlingsplanen for Radforsk, utarbeidet av Jarle Rørvik og Nils-Einar Kløw, lagt fram.
Styret er fornøyd med arbeidet og godkjenner handlingsplanen.
Sak 20/12:
Henvendelse fra Aslak Aslaksen angående fremtidige medlemmer til valgkomiteen. Komiteen
gis i oppgave å selv finne nye kandidater, som vedtas på generalforsamlingen. Styret
rapporterer til valgkomiteen hvilke styremedlemmer som er på valg.
Dette er Anne Taule, Jan Ole Frantzen Roar Pedersen og Anne Nergård
Sak 21/12:
Søknad om midler fra Norsk forening for pediatrisk radiologi. Styret innvilger kr. 20 000.Sak 22/12:

Søknad om midler fra Norsk forening for thoraxradiologi. Styret innvilger kr. 20 000.Sak 23/12:
Promotion av European Soc. Of Emergency Radiology (ESER). Roar legger ut informasjon
på Radiologforeningens nettsted.
Sak 24/12:
Invitasjon til legeforeningens arbeidsmøte 10.09.20 ”…som ledd i å beskrive ønsket
funksjonalitet i EPJ og andre IT-systemer.
Styret engasjerer jeg ikke videre i saken.
Sak 25/12:
Orientering om at styret i Norsk radiologisk avdeling støtter anmodning om ESR-initiativ om
harmonisering av ”training requirements”. GH har svart på henvendelsen.
Sak 26/12:
Diskusjon omkring markering av International Day of Radiology som er 08.11.12.
Informasjon legges på hjemmesiden slik at de enkelte radiologiske avdelinger har mulighet
for å markere dagen.
Sak 27/12:
Eventuelt
Kommentar til NCRP – forslag til justering. Notat av PH sendes NCRP.
Nasjonal Kreftstrategi 2013-2017. (HOD). AT pekes ut til å sitte i referansegruppe.
Jan Ole

