Referat fra NFIR telefon styremøte 170817
Tilstede: Ylva, Edmund, Sigve, Knut Haakon, Lars. Fravær: Nora
1. Referat fra forrige styremøte godkjennes.
a. Navnet på medlem som har tatt EBIR eksamen og fått refundert
eksamensavgift i foregående år. Knut Haakon / Ylva skal sjekke opp dette.
Bør anerkjennes i plenum på høstmøtet.
2. Høstmøtet
a. Rekord påmelding ☺ Over 80, mange radiografer. Hotellet er fullbooket,
med unntak av ett rom som Mikkelsen har holdt av. Uendret 15 firma, 29
personer. 4stk 6kvm, 11stk 4kvm (68000 kvm). Fortsatt ledig 2 stands.
(2000kr per kvm). 4 (Abbot, Vingmed, Med Nordics og Merit) innlegg fra
industrien á 3000 påmeldt (12000 i inntekt). Vi beholder 10 min på hver.
Overskytende tid brukes til besøk av stands.
b. Audun Braathen, Guttorm Jensen, Lars, Ole Einar Heieren (?) Marie og Tina
radiografer fra Ullevål har påmeldt uten å betale kursavgift. Moderatorer /
styremøte skal betale avgift. Bare foredragsholdere og Marie/Tina skal
unntas. Dvs. Lars, Ole Einar, Audun skal betale.
c. Alle æresmedlemmer er påmeldt. Frode og Geir har meldt seg på på vanlig
vis – skal få refundert, Staal og Tor har ikke betalt.
d. Gaver til æresmedlemmene: vin til alle 4
e. Knut Haakon har kommunisert med foredragsholdere – alle kommer. Dog
ikke fått svar fra italierenen – skal ringe. Ylva snakker med Ole Einar, med
tanke på bekreftelse av fredagens foredragsholdere.
f. Forslag til tekstendring i lovverket bør sendes ut til våre medlemmer –
Lars effektuerer dette ASAP. Teksten skulle være sendt ut 2mnd før
årsmøtet, men styret håper på velvillighet fra medlemmene, slik at vi kan
få i gjennom endringene. I samme mail opplyser vi om at det fortsatt er
mulig å melde seg på.
g. Årsmelding er lagt på hjemmesiden, som nyhet på forsiden og under
arkfanen ”Om oss”.
h. Vi har fått GORE stipend ☺.
i. Ylva og Sigve er vinansvarlige: foredragsholdere, revisor,
æresmedlemmer, avtroppende NFIR styremedlemmer + en kasse til
sekretæren
j. Overskudd: bruke penger på stipend ut fra egen økonomi. Så lenge vi har
GORE stipend har vi god økonomi, og vil øke fondspengene neste år.
k. Ylva sender budsjettet til styremedlemmene
l. Generalforsamlingen: KH leser opp årsmedlingen som i fjor.
3. Lovendringer
a. KH tar fornyet kontakt med valgkomiteen ang dette
4. Styremøtereferater
a. Lars skal legge ut siste 2 års referater
b. Vi fjerner ikke referatene som allerede ligger på NFIR siden, på tross av at
det er noe fragmentarisk.
5. Neste styremøte 11. Okt 1430.

