Referat fra styremøte i Norsk forening for Intervensjonsradiologi
Fredag 26.08.16 kl. 14.00. Telefonmøte.
SAKLISTE:
•

Referat fra styremøte 11.08.16 godkjennes.

•

Høstmøte 2016;
o Påmeldinger inkl. firma – status etter nye priser
▪ 30 leger påmeldt, hvorav 3-5 LIS. Noen har sendt mail til Nora
men har ikke betalt.
▪ 20 radiografer påmeldt
▪ 15 firmaer er påmeldt, hvorav 6 skal ha presentasjon
o Nye lover.
▪ Vi foreslår å øke kontingenten til 250
▪ §5 endres fra “Styret velges for 2 år” til “Styret velges for 2 år.
Leder og styremedlemmer kan gjenvelges 2 ganger i samme
verv”.Budsjettår, fortsatt uklart?
▪ Ylva har laget et fint og overstikelig oppsett
▪ Vi oppklarer at regnskapet for 2015 er sendt Pål Stokkeland, ikke
2015/2016 som det stod i utkastet til referatet.
▪ Oversikt over betalende medlemmer kommer fra Legeforeningen,
Nora nøster i dette og sender videre til Ylva
▪ Øke stipendposten i budsjett 2017 til 30.000 (fra 10.000), minke
EBIR til 21.000 (fra 25.000)
▪ Fjerne ”reklame” fra utgiftsposten
▪ Redusere ”Diverse konto/overføringskostnader” fra 15.000 til
5.000.
▪ Endre grunnlaget for beregning av kontingentpenger fra 200 per
medlem til 250 per medlem
▪ Inntekstdelen er fint ballansert!
▪ Skal vi ha med Gore Educational Grant inn i budsjettet?
• Nei, men Ylva redegjør muntlig for disse pengene under
fremlegging av økonomi.
▪ Ylva gjør korreksjoner og sender økonomioversikt til Knut Haakon
som legger det inn i presentasjonen for generalforsamlingen
o Ny valgkomite. Dag Bay og Erna Skomedal tar gjenvalg!
o Delegater til nordiske møter (særlig Seldingerselskapet, Stockholm, mai
2017); foreslått Ylva Haig og Sigve Lye. Seldinger kommer med 2
delegater til vårt høstmøte.
▪ Knut Haakon tenker seg at styret selv på sikt utpeker NFIRdelegater i det videre. Vi foreslår 2 eller 3 personer til dette
arbeidet. Mulighet: Ylva Haig, Sigve Lye, Knut Haakon. Dette
fremmes som eget punkt på generalforsamlingen
o Nora er moderator på sesjonen fredag morgen. Viktig å holde tiden.
• Bryte av etter 9 minutter, de har 10 minutter kant i kant?
• Rekkefølge bestemmes av Ylvas liste

•

Hotellet har PC

•

Æresmedlemmer – Geir Hafsahl kommer ikke, men utdelingen gjennomføres
o Eric Dorenberg sier noe om Geir Hafsahl
o Edmund sier noe om Staal Hatlinghus
o Edmund har kjøpt kniver og levert til gravering

•

Program NoRaFor høstmøte – 1 time IR, to av tre forelesere bekreftet så langt
o Bekreftet at Ole Grøtta og Oliver Meyerdierks stiller
o Ikke hørt noe fra Guttorm Jensen, Knut Haakon purrer statdig ☺

•

Evt
o Festmiddag
▪ Bordkort – vi dropper det. Styret sitter sammen, og inviterer
Seldinger-folket til å sitte med oss.
▪ Vi lager en lapp der det står ”Reservert NFIR- styret”
▪ Taler:
• Takke for maten
• Radiologens/radiografens tale
• Lars fordeler
o Referent på generalforsamlingen er Lars, leder er Knut Haakon
o Valg av folk i styret hvert år, slik at det er garantert kontinuerlig overlapp
– vi har ikke kommet frem til et konkret forslag på dette.
▪ En mulig måte å bøte på dette på er å trekke inn vararepresentanter i større grad, før de velges som ordinære
representanter. Vi tar sikte på at vararepresentantene trekkes inn
i alle styremøter til høsten og innvolveres, slik at de kan sikre
kontinuitet inn i neste valgperiode. (Forutsatt at de velges inn i
styret da)

o NB: STYRET MØTES I TØNSBERG KLOKKA
0930 I LOBBYEN 1. SEPT.
•

Neste styremøte avtales ikke enda.

Lars Borgen
Sekretær

