
Referat fra NFIR årsmøtet 2018 
Tønsberg, Hotell Klubben 300818 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

2. Referent Lars Borgen, møteleder Knut Haakon Stensæth 

3. Årsmeldingen gjennomgås av NFIRS leder Knut Haakon Stensæth 

a. 7 styremøter ila året, hvorav 6 telefonmøter og 1 møte på Gardermoen 

b. Ulrik Carling og Dan Levi Hykkerud har vært med i årets høstmøte programkomite 

c. Gode tilbakemeldinger på 2017 høstmøtet 

d. NFIRs fond 

i. Beskjeden søknad til NFIR stipendiene, bare en søknad i år 

ii. Satt av 40.000, men med årets søkermasse får man ikke avsetning på disse 

midlene (maks 20.000 per søker) 

e. Sertifisering på modell av Seldingerselskapets sertifisering 

i. NFIR har hatt møte med Legeforeningen 

ii. Radiologforeningen skal skrive et støttebrev 

iii. Så skal dette opp i Landsmøtet i legeforeningen 

iv. Alle som har EBIR vil automatisk få norsk sertifisering 

f. Jobbet frem et forslag når det gjelder evt medlemskap for radiografene i NFIR, se 

under 

4. Økonomi gjennomgås av kasserer Ylva Haig 

a. Regnskap for 2017 og budsjett for 2019 

b. Edmund Søvik påpekte en feil i budsjettet i 2019, der summen for utgifter ikke var 

korrekt. Dette vil korrigeres, slik at man budsjetteres med et visst underskudd. Dette 

aksepteres av årsmøtet. 

5. NFIR fond 

a. Søknad fra Haseem Ashra , som har søkt om 40.000 til et prosjekt med CT veiledet 

lungebiopsi, frikjøp til studielege og databasearbeid. Innvilges 20.000 kroner. Da det 

bare var en søker, ble ikke vurderingskomite aktivert (Stål Hatlinghus og Frode 

Lærum). Styret har innvilget søknaden 

b. Knut Hakon: hvordan kan vi rekruttere flere søkere? Det er lav terskel for krav til 

prosjektet. Her kan man søke om hospitering etc.  

c. Vi må nok reklamere mere for det. Folk ønsker vel å hospitere, reise på kongress? 

6. EBIR 

a. Veronica Reijnen fra Kristiansand har tatt EBIR. Årsmøtet gratulerer! 

7. Æresmedlem 2018 

a. Jan Wirsching utropes til æresmedlem av NFIR for sin innsats for foreningen og for 

norsk og vestlandsk  intervensjonsradiologi ☺ 

8. Assosiert medlemskap i NFIR 

a. Seldingerselskapet lar radiografer være medlem i Seldingerselskapet. Radiografene 

har dermed bla. lavere deltakeravgift for Seldingermøtet 

b. Styret ved Nora / Sigve la frem et forslag til vedtak i årsmøtet. Forslaget er at 

radiografer ikke tilbys NFIR medlemskap, men interesserte radiografer kan melde seg 



for å informasjonsflyt fra NFIR via mail og via NFIRs lukkede Facebook gruppe. Dette 

medfører ikke utgifter for aktuelle radiografer.   

c. Forslaget vedtas enstemmig 

d.  

9. Valg: 

a. Knut Haakon som leder og Carl Erik Markhus som vara tar gjenvalg 

b. Lars Borgen tar ikke gjenvalg 

c. Valgkomiteen ved Dag Bay og Erna Skomedal har funnet to kandidater til NFIR styret 

i. Monica Nightingale Rosenlund, AHUS 

ii. Tor Letting, Kalnes 

iii. Monica presenterte seg selv. Anne Sofie Larsen presenterte Tord. Monica N 

Rosenlund velges til nytt styremedlem i NFIR, hun fikk 23 av 24 stemmer. En 

blank stemmeseddel.  

d. Ny valgkomite: Asbjørn Ødegaard, St.Olav og Lars Borgen, Drammen stiller til valg og 

velges enstemmig inn av årsmøtet.  

e. Avgående styremedlemmer som skal honoreres 

i. Edmund Søvik (Gikk ut av styret i fjor) 

ii. Lars Borgen 

10. Evt. 

a. Saken er unntatt fra nettpublisering  pga. personvernhensyn.   

b. Under radiologisk høstmøte blir det en debatt om de nye spesialistreglene. Her bør 

NFIR være represnetert. 

c. Vin deles ut til medlemmer av programkomite for høstmøtet 2018 Dan Levi Hykkerud 

og Ulrik Carling 

  

 

 


