
Referat fra styremøte NFAR 25.01.16

Møte via Skype. Tilstede; Åse Kjellmo, Jarle Rørvik, Ellen Viktil, Unni Bergan og Fride 
Tennebø. Forfall; Brage Stokke

Referent; Fride Tennebø

# godkjenning av referat fra sist styremøte. Godkjent uten anmerkninger.

# statutter for premiering av NFAR medlemmer for artikler. Jarle kommer med skriftlige 
forslag.

# Brage sjekker ut alternativer til møter via Skype, og har kommet med et forslag om et 
program fra google. Ingen har testet dette ut. Avventer til neste møte for mer info fra 
Brage.

# Ellen skal møte ledelsen i radiologforeningen 26.01 for diskusjon omkring formen på 
fremtidige høstmøter. 
-  Enighet om at de siste høstmøtene har hatt godt faglig innhold. De har vært kostbare å 

delta på, noe som gjør at mange må velge mellom dette møtet og internasjonale kurs/
kongresser. Dette har nok vært medvirkende til at antallet som deltar ikke er så høyt.

- Positivt med et felles møtested for radiologer
- Viktig at radiologene setter premissene for møtet, men positivt å ha med andre grupper.
- Usikkert om det vil hjelpe å ta bort kursavgiften for LIS, da de har mange obligatoriske 

kurs, og nok har problemer med å få fri til å delta. Men det er verdt å prøve.
- Det er greit å ha tre dagers møte istedenfor fire, for å redusere kostnader og gjøre det 

lettere å delta.
- Samle relevante tema for hver undergruppering til 1 eller evt 2 etterfølgende dager, og 

ikke ha parallelle sesjoner fra samme fagfelt. 
- Årsmøte for underforeningene samme dag som fagbolkene disse har.
- Gjøre det mulig å delta på enkeltdager med prisdifferensiering.

# rectumseminaret: 
Foredragsholdere er nesten på plass.
Tid, sted og lokale er klart.
Preliminært program lages og distribueres først til medlemmene. Programkomiteen lager 
dette og Unni distribuerer. 
Annonsering; Facebook, Mail til medlemmer, publisering på egen nettside og evt 
radiologforeninges side. Oppfordring om å bruke jungeltelegrafen på egen avdeling.
Gavekort til lokale foredragsholdere og lønn til utenlandske.

# månedens kasuistikk. Forslag om at den som publiseres lar stafettpinnen gå videre til 
navngitt avdeling.

# regnskap 2015. Overskudd. Kontroll av regnskapet, har tidligere vært gjort av Kristin 
Mellingen. Fride kan gjøre dette nå.


