Referat fra styremøte i Norsk forening for intervensjonsradiologi
Tirsdag 18.11.15 kl. 15.00. Telefonmøte.
Tilstede: Nora Trasti, Knut Haakon Stensæth, Ylva Haig, Lars Borgen og Edmund
Søvik
Følgende saker ble behandlet.:
1. NFIR Høstmøte 2016.
a. Vi går for Hotell klubben i Tønsberg.
b. Ylva reserverer dette hotellet to ukedager 2. uke i september.
c. Vi begynner å se på programmet for Høstmøtet 2016 på neste
styremøte.
2. Sjekkliste
a. Ylva har satt sammen følgende arbeidsgruppe: Nora Trasti, Eric
Dorenberg, Lars Fjetland, Tone Meyer og Ylva Haig.
b. Tone og Ylva jobber frem et utkast, basert på CIRSE sin sjekkliste
og den som er i bruk på Ullevål/Aker. Utkastet forelegges i første
omgang arbeidsgruppen.
c. Arbeidsgruppen bes også å utarbeide et forslag til implementering
av sjekklisten i daglig lab. arbeid. Sjekkliste og implementering bør
kanskje utformes forskjellig, avhengig av hvs slags sykehus den
tenkes brukt i.
d. Ylva rapporterer om fremdrift i arbeidet på neste styremøte.
3. Hjemmeside
a. Vi blir enige om å beholde Legeforeningens plattform for NFIRs
hjemmeside.
b. Lars ser på behovet for revidering av innholdet på siden.
c. Nora oppretter en lukket gruppe på Facebook for NFIRS
medlemmer. Lars vil annonsere denne gruppens tilblivelse på
NFIRS hjemmeside og i mail til NFIRs medlemmer. Facebooksiden
tenkes benyttet til faglig diskusjoner (prosedyrer/utstyr) så vel
som sosiale saker (hvem skal på CIRSE i år? etc).
d. Lars sjekker mulighetene for å legge inn link til Facebook på NFIRs
hjemmesides saker/artikler.
4. Henvendelse fra Säldingerselskapet om samarbeid
a. Knut Haakon sender tilbake at vi gjerne kunne tenke oss besøk fra
dem på Høstmøte 2016, der de redgjorde litt for aktuelle
Säldingersaker og hvordan selskapet arbeider.
5. Nellixsaken er avsluttet for NFIRs veskommende.

6. Eventuelt
a. Ylva redgjorde for at de fire annonsørene på vår hjemmeside
betaler 12500 kr/år hver. Legeforeningen krever fra nå av 25% av
disse inntektene. Vi må betale moms dersom inntektene
overstiger 50000 kr/år. Vi diskuterte mulighetene for å øke disse
inntektene, med flere annonsører, evt halvårlige annonser.
Sannsynlig er det betydelig interesse fra industrien for
annonseplass på vår hjemmeside. Ylva sjekker muligheter med
legeforeningen

