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Referat fra styremøte i Norsk radiologisk forening onsdag 24. september 2014 

 

Sted: Legenes hus, Oslo 

 

Tilstede: Gaute Hagen, Anne Taule, Petter Hurlen, Ulrika Ekseth, Per Kristian Hol og Hanne Munkelien. 

Forfall: Raymond Brønn, Elisabeth Olstad, Anne Negård og Charlotte de Lange. 

 

Sak 86/14 Referat fra styremøte 27. august 2014 

Referatet ble godkjent.  

  

Sak 88/14 Høstmøtet 2014, Generalforsamling 

PKH orienterte om at programmet er klart.  

 

Sak 89/14 Sak til Generalforsamling Radiologforeningen 

Styret legger ut på nettet fullstendig og godkjent saksliste i overensstemmelse med vedtektene - fire uker før 

generalforsamlingen finner sted.  

  

Sak 90/14 Informasjon til underforeningene vedr aktuelle høringer  

Styret vedtar at de ønsker å ha en tett og god dialog med underforeningene og spesialforeningene, og vil 

ettersende relevante saker til informasjon og ta kontakt i saker der det er behov for bistand og innspill.  

 

Sak 91/14 Referansegruppe NCRP 

Kandidater ble diskutert, og GH sender forespørsel. 

 

Sak 92/14 Innkjøp av Mac for presentasjonsbruk 

Styret vedtar innkjøp av Mac til NOK 12 000. 

 

Sak 93/14 Oppgaveglidning Legeforeningen 

Styret vedtar å sende brevet til Helsedirektoratet med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet.  GH signerer 

på vegne av styret.  

 

Sak 94/14 Utkast Policydokument Oppgaveglidning med innspill fra UL 

Samtlige styremedlemmer må lese dokumentutkastet og komme med innspill. HEM tilføyer punkter fra 

dokumentet utformet til Helse Midt-Norge.  

 

Sak 95/14 Honorar styremedlemmer 

Styret vedtar å øke styrehonoraret til maks beløp i tråd med skattereglene. UE informerer regnskapsfører.  

 

Sak 96/14 ESR European Action Plan for Medical Imaging.doc 

GH har på vegne av styret sendt brev med bekreftelse på Endorsement.  

 

Sak 97/14 Orienteringssak: Regnskapsrapport NoRaFo 

Fullstendig regnskap vil bli lagt frem på generalforsamlingen.  

 

Når det gjelder Noraforumkostnader, innhenter HEM og PKH pristilbud på nettløsninger fra ulike firmaer, 

og HEM undersøker med Dnlf hva de kan bistå med i utformingen av Noraforum for nett. I utgangspunktet 

er styrets innstilling av Noraforum beholdes, men at man går over til en nettløsning. Eventuelt opprettes en 

arbeidsgruppe som kan jobbe med dette.  

 

Sak 98/14 Orienteringssak: Medlemsavgift ESR 
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Medlemsavgift for 2015 innbetalt.  

 

Sak 99/14 Orienteringssak: Medlemmer pr. 01.09.2014 

Siste registrering: 1105 medlemmer 

 

Sak 100/14 Orienteringssak: Oppgavedeling – referansegruppemøte 25. sept. 

GH og PH møter.  

 

Sak 101/14 Eventuelt 

a) AT fremmet forespørsel om styret bifaller at hun blir sittende i styret for Nordisk etter at hun går av som 

nestleder i styret for Norsk radiologisk forening. Styret bifaller dette.  

 

b) PH har utformet et utkast til policy for dobbeltgranskning som kan tas med i et større policydokument. 

Utkastet ble diskutert, og PH utformer nytt utkast.  

 

 

 

Neste møte blir under Høstmøtet onsdag 22. oktober kl 13.00. 

 

 

 

 

Hanne Munkelien 

sekretær 

 

 

 

 

 

 

_________________________     _________________________ 

Gaute Hagen        Anne Taule 


