Innkalling til styremøte i Norsk forening for Intervensjonsradiologi
Tirsdag 02.05.17 kl. 14.30. Telefonmøte.
Møtenummer: +47 56901020
Deltager PIN kode: 202328#
Leder PIN kode: 404656#
SAKSLISTE:
1. Godkjenning av referat fra styremøte 15.03.17
2. Høstmøtet 2017
a. Påmeldingssiden fungerer, 8 firma så langt (14 personer). Ylva får oversikt over
deltakere
b. Bør sende ut en reminder til alle firma om påmelding, NFIR medl er påminnet
via mail om programmet. Bør man sende ny reminder? Veldig få har meldt seg
på.
c. Sender mail til leder for karkir. (Einar Brevik) om påmelding(KHS)
d. Program ferdig, lagt ut på hjemmesiden og link på påmeldingssiden
e. Diplom til æresmedlemmer? (Lars har kontroll)
f. Tina Wright/Marie Døssland tar radiograf sesjonen.
g. Underholdning torsdag kveld?.... Historier fra æresmedlemer…. Tone Meyer
ønsket å ha noe. Vinsmakekonkuranse?
h. Gore stipend for ”utlendingene”? Lars kontakter Gore. Han har
søknadskjema…. (Manzi, Hører, Frevert) Lars fikser, hører også om man får
dekket for øvrige foredragsholdere.
i. Invitasjon til Seldinger/DFIR : KHS fikser.
3. Nye æresmedlemmer, lagt inn i programmet som første post etter lunsj på torsdagen
a. Sendt invitasjon til alle 4, alle kommer, og de holder innlegg på en halv time og
blir med på middagen. Satt av 45 min i program, må ha 2 stk å snakke om
mottakere. (Lars snakker om Frode, Ylva ordner noen som kan snakke om Tor
Gjølberg) Staal og Geir får diplom.
b. Asbjørn Ødegård lager innlegg om Staal på hjemmesiden, til høsten må
tilsvarende lages for Frode Lærum og Tor Gjølberg.
4. Nytt fond for IR
a. Frist utsatt til 1. mai, lagt ut på hjemmesiden( 3 søknader motatt, Staal snakker
med Frode om hvem som skal motta. Utgifter blir post i budsjettet(Ylva).)
b. Søknader?
5. Oppdaterte NFIR lover på nett
a. Nye valgregler for styret og valgkomite, forslag fra Lars. Foreslå nye valgregler
til årsmøtet, frist 1. Juli: Lars sender denne ut på ny. Valgkomiteen må
informeres. Kasserer, nestleder og styremedlem kommer på valg i år. KHS
sender ut en mail på dette, og tar kontakt med valgkomite. Spørmål hva man
gjør med varamedlem, dette diskuteres på neste styremøte.
b. Mail alle medlemmer om at nye eller endring av lover må skje før 1. Juli.

c. Innkalling til årsmøtet, frist 1. August. Årsmelding bør være vedlagt, lager
forslag til neste styremøte, i tillegg til tekst forslag om endring av lover. KHS
sender ut denne.
6. Nytt logo forslag? Lars ser på dette. Vi har god tid.
7. Evt. Faglige innspill? Bruk av ny sjekkliste? Karpoliklinikk innført på St. Olav.
Spennende.
8. Neste styremøte: uke 23 eller 25
Mvh
Knut Haakon Stensæth
Leder NFIR

