
Referat Årsmøte NFIR 22.10.20 

Møtet foregår på Zoom (nettmøte). 

Alle i styret til stede. 

1.Godkjennelse av innkalling 

Godkjent 

2.Valg av møteleder 

Knut Haakon valgt.  

3. Valg av referent 

Sigve Lye valgt. 

4. Årsberetning 2019-20 v/leder 

Knut Haakon går punktvis gjennom. Fullstendig tekst finnes på NFIR nettsider. COVID situasjonen har 
endret på en del aktivitet fremover. Det legges opp til digitalt høstmøte neste år. 

Som tidligere bemerkes det at man har lite søknader på NFIR Fond.  

Nettløsning for prosedyreliste for IR i Norge jobbes videre med.  

Samarbeidsavtale med karkirurgene er satt litt på vent grunnet COVID. Samarbeidsavtale nasjonalt 
som vil bygge på St. Olav samarbeid. 

Case of the month fungerer bra og Monica håndterer dette fint. 

Revisor er nå tilknyttet NFIR (RSM benyttes). Begynte å bli såpass store summer, at styret fant dette 
nødvendig. 

5. Regnskap v/kasserer 

Ylva presenterer oversikt. Negativ balanse i år (2019), lavere inntekter og høyere utgifter. Mye 
stipend har gått ut i år (etterslep fra 2018 og 2019). Slik vil det ikke være videre. Revisorutgifter på 
25000kr. 

Budsjett 2021. Ylva presenterer. Man regner med digitalt årsmøte også neste år. Økt støtte fra 
radiologisk forening (30000). Medlemsavgift til CIRSE er en stor utgiftspost. Det er et ønske om å 
opprettholde stipendsum på 40000. Ingen kommentarer til budsjett eller regnskap. 

6. NFIR kontingent 

Kontingenten til NFIR forblir uendret på 250kr. 

7. NFIR fond og Stipendtildelinger 

Satt av 40000kr. Knut Haakon presenterer tildelinger. Lars Borgen (EVAR register), Joakim Dybvik 
Eriksson (Oppfølging av varicocele embolisering) og Frode Manstad-Hulaas (Deltagelse PEAC) har fått 
tildelt midler. 

8. EBIR 



Anne Sofie Larsen og Sigve Lye har tatt EBIR. Fått dekket kursavgifter fra sine sykehus. NFIR Har et 
ønske om at flest mulig tar EBIR eksamen. NFIR dekker eksamensavgift ved bestått eksamen. 

9. NORKAR v Anders Hager. 

Anders Hager presenterer deler av rapport. Går gjennom kvalitetsindikatorer. Fullstendig rapport 
finnes på hjemmesider. Det er jevnt økende dekningsgrad for rapportering.  

Hva skal registreres: Om inngrepet skulle vært gjort av noen andre så skal det registreres i NORKAR 
(eg. AV fistler). 

10. ETF (European trainee forum) v/Carl Erik Markhus 

Markhus har fungert som norsk representant. Går på opplæring av unge IR. Ønskelig også å fremme 
IR mot medisinstudenter. Samarbeid internasjonalt. Markhus må nå gå av pga > 12 års fartstid etter 
endt utdannelse. Styret takker for innsats. 

11. ETF Nye representanter 

Lasse Røvik (Ahus) og Anne Marte Schrøder Aasen (OUS), utpekt av styret. 

12. Æresmedlem 

Ingen nye i år. Så langt har NFIR utnevnt 6 æresmedlemmer. 

13. Valg – ny leder, styremedlem og vara v/valgkomiteen 

Nora Christine Trasti (sekretær), Knut Haakon Stensæth (leder) og Carl Erik Markhus (vara) går ut av 
styret.  

Lars Borgen presenterer valgkomiteens innstilling til nytt styre: 

Ylva Haig ny leder. Carl Erik Markhus, HUS, og Martin Herje, St Olavs, nye styremedlemmer. Kjartan 
Aasekjær, Drammen, ny vara. Valgt med akklamasjon. Nytt styre konstituerer seg selv. 

14. Valg av valgkomite 

Lars Borgen presenterer:  

Lars Borgen, Asbjørn Ødegaard og Audun Braaten (ny) 

15. Lovendringsforslag. 

Forslag: ”En må være medlem av Norsk Radiologisk Forening for å kunne være aktivt medlem av 
NFIR, men andre som arbeider med intervensjonsradiologiske teknikker kan være assosierte 
medlemmer”. 

Vedtak: For spesialforeningene § 3-9-1 (2) "For godkjenning kreves at foreningens vedtekter ikke 
strider mot Den norske legeforenings lover og regler. Foreningen må være åpen for medlemmer av 
Legeforeningen fra hele landet."  

Knut Haakon går gjennom forslag fra Dordi Stensvåg Midelfart. Spesialforeninger kan ikke selektere 
på medlemmer. Lovendringsforslaget kan derfor ikke gjennomføres. Knut Haakon stiller spørsmål om 
NFIR heller bør være en underforening av Norsk Radiologisk Forening. Asbjørn Ødegaard og Edmund 
Søvik ønsker at nytt styre ser på dette til neste årsmøte.  

 



16. Evt/Frie innlegg 

Knut Haakon takker avtroppende sekretær Nora Christine, og nye i styret som har tatt på seg verv, og 
ønsker lykke til! NFIR takker Knut Haakon og Nora Christine for flott innsats i styret. 

 

Mvh 

Sigve Lye 

Nestleder/referent. 

 

 

  


